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Beskæftigelsesudvalget er Rådets vigtigste rådgivende udvalg om beskæftigelse og sociale 
anliggender på beskæftigelsesområdet. 

GLOSSAR 

De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) er fem separate fonde, der har 
til formål at reducere de regionale skævheder i Unionen: Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond (EHFF). 

Den Europæiske Socialfond (ESF) har til formål at styrke den økonomiske og sociale 
samhørighed i Den Europæiske Union ved at forbedre beskæftigelsen og jobmulighederne 
(hovedsagelig gennem uddannelsesforanstaltninger), befordre et højt beskæftigelsesniveau 
og skabe flere og bedre job. 

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er et FN-agentur, der beskæftiger sig med 
arbejdsforhold og navnlig med internationale arbejdsstandarder. 

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofond) er et EU-
agentur, som har til opgave at tilvejebringe information, rådgivning og ekspertise inden for 
EU's socialpolitik på grundlag af sammenlignende informationer, forskning og analyser. 

En forvaltningsmyndighed er et offentligt eller privat organ, der af medlemsstaten er blevet 
udpeget til at forvalte et operationelt program. Forvaltningsmyndighedens opgaver omfatter 
udvælgelse af projekter til finansiering, overvågning af projekternes gennemførelse og 
rapportering til Kommissionen om finansielle aspekter og opnåede resultater. 

Indsatshold for ungdomsbeskæftigelsen: I februar 2012 oprettede Kommissionen 
indsatshold for ungdomsbeskæftigelsen sammen med de otte medlemsstater, der på det 
tidspunkt havde den højeste ungdomsarbejdsløshed. Indsatsholdene var sammensat af 
nationale eksperter og EU-tjenestemænd og skulle identificere foranstaltninger, der ved 
hjælp af de EU-midler (herunder ESF-midler), der stadig var til rådighed i programperioden 
2007-2013, kunne støtte jobmuligheder for unge samt små og mellemstore virksomheder. 

NEET'er er unge, "der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse". De omfatter 
både arbejdsløse og inaktive unge. 

Et operationelt program (OP) opstiller en medlemsstats prioriteter og specifikke 
målsætninger og angiver for en given periode (normalt syv år), hvordan midlerne vil blive 
anvendt til at finansiere projekter. 

Planer for gennemførelse af ungdomsgarantien udarbejdes af medlemsstaterne med 
henblik på gennemførelsen af deres ungdomsgarantiordninger på nationalt plan. De 
fastlægger de offentlige myndigheders og andre organisationers respektive roller, og 
fastsætter, hvordan garantien skal finansieres (herunder anvendelsen af EU-midler). De 
fastlægger også, hvordan fremskridt skal vurderes, og fastlægger en tidsplan. 
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Prioritetsakser er de vigtigste udgiftsområder i et operationelt program. De består af en 
gruppe operationer, der er indbyrdes forbundne og har specifikke målelige mål. 

Et resultat er en målelig konsekvens, der - direkte eller indirekte - skyldes en offentlig 
intervention. Inden for rammerne af samhørighedspolitikken opdeles resultater normalt i 
udfald og virkninger. 

Udfald: En ændring, der skyldes en intervention, normalt i forhold til dens mål (f.eks. 
kursister, der har fundet beskæftigelse). Udfald kan være forventede eller uventede, positive 
eller negative. 

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (YEI) er et EU-program, der har til formål at yde finansiel 
støtte til regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden er over 25 %. 

Ungdomsgarantien er en rådspolitik, der har til formål at sikre, at alle unge op til 25 år 
modtager et kvalitetstilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, en lærlingeuddannelse 
eller et praktikophold, senest fire måneder efter at de har forladt det formelle 
uddannelsessystem eller er blevet arbejdsløse. 

Unge: Med henblik på ungdomsgarantien defineres unge som personer, der er mellem 15 og 
25 år gamle, eller i nogle medlemsstater mellem 15 og 29 år. 
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Om ungdomsgarantien 

RESUMÉ 

I. Ungdomsarbejdsløshed er ikke et nyt fænomen, og i flere EU-medlemsstater har der 

været ekstrem høj ungdomsarbejdsløshed i mange år. Den økonomiske krise i 2008 gjorde 

det endnu vanskeligere for de unge at blive integreret på arbejdsmarkedet. Selv om 

situationen er blevet bedre, var der ved udgangen af juni 2016 fortsat mere end 4,2 millioner 

unge arbejdsløse under 25 år i EU. 

II. Et af de vigtigste EU-initiativer på dette område er ungdomsgarantien, ifølge hvilken 

medlemsstaterne skal sikre, at alle unge under 25 år modtager et kvalitetstilbud om 

beskæftigelse, videreuddannelse, en lærlingeuddannelse eller et praktikophold, senest fire 

måneder efter at de har forladt skolen eller er blevet arbejdsløse.  

III. Endvidere besluttede Det Europæiske Råd at oprette et ungdomsbeskæftigelsesinitiativ 

med et godkendt budget på 6,4 milliarder euro (3,2 milliarder euro fra en specifik ny EU-

budgetpost, der skal modsvares af 3,2 milliarder euro fra nationale ESF-tildelinger) for at øge 

EU-støtten til de regioner og personer, der er hårdest ramt af ungdomsarbejdsløshed og 

inaktivitet. 

Hvordan vi udførte vores revision 

IV. Vi vurderede, om ungdomsgarantien skabte resultater i medlemsstaterne, og om 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet bidrog hertil. Vi undersøgte navnlig, om medlemsstaterne 

havde gjort fremskridt med hensyn til gennemførelsen af ungdomsgarantien, om de havde 

håndteret de faktorer, som kunne have indflydelse på gennemførelsen, hensigtsmæssigt, og 

om de havde gennemført ungdomsbeskæftigelsesinitiativet på en sådan måde, at det bidrog 

til opfyldelsen af ungdomsgarantiens mål. 

V. Vi besøgte syv medlemsstater med henblik på at vurdere fremskridtene med hensyn til 

gennemførelsen af ungdomsgarantien: Irland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Portugal 

og Slovakiet. Vi besøgte de samme medlemsstater, undtagen Irland og Slovakiet, for at 

vurdere bidraget fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Revisionen omfattede perioden fra 

den officielle lancering af ungdomsgarantien i april 2013 til maj 2016. 
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Hvad vi konstaterede 

VI. De syv besøgte medlemsstater havde gjort fremskridt med hensyn til gennemførelsen af 

ungdomsgarantien, og der var nået en række resultater, men den nuværende situation, her 

mere end tre år efter vedtagelsen af Rådets henstilling, lever ikke op til de oprindelige 

forventninger, som opstod ved iværksættelsen af ungdomsgarantien, som sigter mod at 

skaffe alle NEET'er et kvalitetstilbud inden for fire måneder.  

VII. Ingen af de besøgte medlemsstater har endnu sikret, at alle NEET'er har haft mulighed 

for at udnytte et tilbud inden for fire måneder, der hjælper dem med at blive integreret 

varigt på arbejdsmarkedet. En vigtig faktor, der bidrager hertil, er, at det ikke er muligt at nå 

ud til hele NEET-gruppen alene med de midler, der er til rådighed fra EU's budget.  

VIII. Desuden konkluderer vi, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativets bidrag til at opfylde 

ungdomsgarantiens mål i de fem medlemsstater, vi besøgte, på tidspunktet for revisionen 

var meget begrænset. 

Hvad vi anbefaler 

IX. I forbindelse med fremtidige initiativer på beskæftigelsesområdet bør medlemsstaterne 

og Kommissionen: 

• styre forventningerne ved at fastsætte realistiske og opnåelige målsætninger og mål 

• foretage vurderinger af finansieringsgab og markedsanalyser, inden ordningerne 

oprettes. 

X. Medlemsstaterne bør: 

• opstille passende opsøgende strategier til at identificere hele NEET-gruppen med 

henblik på at registrere den 

• skaffe sig et fuldstændigt overblik over, hvad det vil koste at gennemføre 

ungdomsgarantien for hele NEET-gruppen, og prioritere de relaterede foranstaltninger, 

der skal gennemføres, alt efter den tilgængelige finansiering 
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• sikre, at tilbud kun anses for at være af god kvalitet, hvis de passer til deltagerens profil 

og efterspørgslen på arbejdsmarkedet og fører til varig integration på arbejdsmarkedet 

• forbedre deres overvågnings- og rapporteringssystemer, således at der regelmæssigt 

leveres kvalitetsdata til fremme af udviklingen af mere evidensbaserede 

ungdomspolitikker, navnlig kapaciteten til at følge op på de deltagere, der udtræder af 

ungdomsgarantien, for at nedbringe antallet af ikke kendte udtrædelser mest muligt. 

XI. Kommissionen bør: 

• sammen med Beskæftigelsesudvalget udvikle og foreslå standarder for kvalitetskriterier 

for de tilbud, der skal gives under ungdomsgarantien 

• identificere og udbrede gode praksis i overvågning og rapportering på grundlag af sit 

overblik over de systemer, der findes rundt omkring i medlemsstaterne 

• gennem sin godkendelsesproces for ændringer af operationelle programmer sikre, at 

medlemsstaterne foretager en samlet vurdering af NEET-gruppens karakteristika for at 

sikre, at de foranstaltninger under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der indgår i de 

operationelle programmer, på fyldestgørende vis opfylder unges behov. 

• revidere sin vejledning om dataindsamling for at minimere risikoen for, at resultaterne 

overvurderes. Medlemsstaterne bør revidere deres udgangssituationer og mål 

tilsvarende. 
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Ungdomsarbejdsløshed i Den Europæiske Union 

INDLEDNING 

1. Ungdomsarbejdsløshed er ikke et nyt fænomen, og i flere EU-medlemsstater har der 

været ekstremt høj ungdomsarbejdsløshed i mange år. Den økonomiske krise i 2008 gjorde 

det endnu vanskeligere for de unge at blive integreret på arbejdsmarkedet. Dette illustreres 

af det forhold, at arbejdsløsheden blandt unge (i alderen 15-24) steg med 8,8 procentpoint 

mellem første kvartal af 2008 og første kvartal af 2013, hvor den nåede sit højeste niveau på 

23,9 %. 

2. I samme periode steg arbejdsløsheden for den ældre erhvervsaktive befolkning (25-

74 år) med 3,7 procentpoint (fra 5,8 % til 9,5 %). Det er under halvdelen af den konstaterede 

stigning i aldersgruppen 15-24 år (jf. figur 1). 

Figur 1

 

 - Arbejdsløshedsprocenter for aldersgrupperne 15-24 og 25-74 fra 2000 til juni 2016 

- gennemsnit for EU-28 

Kilde: Eurostat, arbejdsløshedstal EU-28, sæsonkorrigerede data. 
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3. Selv om situationen er blevet bedre siden midten af 2013, var der ved udgangen af juni 

2016 stadig mere end 4,2 millioner unge arbejdsløse under 25 år i EU (gennemsnitlig 

arbejdsløshed på 18,8 %). De hårdest ramte medlemsstater er Grækenland (47,7 %), Spanien 

(45,2 %) og Italien (37,2 %) (jf. figur 2). 

Figur 2

 

 - Ungdomsarbejdsløshed i procent pr. medlemsstat i juni 2016 (under 25 år) 

Kilde: Eurostat, sæsonkorrigerede arbejdsløshedstal for unge (under 25). 
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5. Høj ungdomsarbejdsløshed har endvidere en negativ indvirkning på den økonomiske 

vækst og produktivitet og udgør en betydelig økonomisk byrde for samfundet som helhed. 

F.eks. er der et stort antal universitetskandidater, som ikke er i stand til at finde arbejde og 

derfor ikke kan bidrage til økonomisk vækst gennem deres færdigheder og viden. Unge med 

få eller ingen kvalifikationer kan have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet og kan 

blive "udelukket" fra arbejde eller i stigende grad føle sig fanget i en spiral af lav løn med 

begrænsede udviklingsmuligheder. 

"NEET'er": unge, der ikke er i arbejde eller under uddannelse 

6. Ud over gruppen af unge arbejdsløse (dvs. unge, som kan påbegynde et job og aktivt 

søger beskæftigelse) er der en anden stor gruppe af unge, som er mindre motiveret til at 

være proaktive, og som derfor er yderligere afskåret fra arbejdsmarkedet. Det er inaktive 

unge, der hverken er under uddannelse eller erhvervsuddannelse, og som betegnes som 

inaktive NEET'er. Samlet set udgør de to grupper ("arbejdsløse" og "inaktive" NEET'er) i 

alderen 15-24, og i visse medlemsstater op til 29 år, en særskilt gruppe kaldet "NEET'er". Den 

mest almindeligt anvendte indikator er ungdomsarbejdsløshedsprocenten, men den giver 

ikke et så fuldstændigt billede som NEET-procenten. Det bør bemærkes, at NEET-procenten 

er lavere end ungdomsarbejdsløshedsprocenten (jf. figur 3). 

Figur 3

 

 - Ungdomsarbejdsløshedsprocenten i forhold til NEET-procenten 

Kilde: Den Europæiske Revisionsret. 
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7. NEET'er er den referencepopulation, der anvendes i forbindelse med 

ungdomsgarantien. Derfor vil vi i forbindelse med denne beretning også anvende begrebet 

NEET'er i stedet for ungdomsarbejdsløshed. 

8. Andelen af NEET'er i aldersgruppen 15-24 steg efter 2007 og toppede i 2012, hvilket 

primært skyldes stigningen i antallet af arbejdsløse NEET'er - et antal, som er faldet en 

anelse siden da (jf. figur 4). 

Figur 4

 

 - Udviklingen i NEET-procenten i EU-28 i perioden 2007-2015 

Kilde: Eurostat, NEET-gruppen fra 15 til 24 år. 
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Figur 5

 

 - De enkelte medlemsstaters NEET-procenter fordelt på kategori (under 25 år) i 

2015 

Kilde: Eurostat, NEET-gruppen fra 15 til 24 år. 
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Ungdomsgarantien 

11. EU's rolle med hensyn til beskæftigelsespolitik er at sikre samordning af 

medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, navnlig ved at fastlægge retningslinjer for disse 

politikker. Kommissionen kan også støtte og i nødvendigt omfang supplere de nationale 

foranstaltninger til bekæmpelse af arbejdsløshed1

12. I september 2010 opfordrede Kommissionen for første gang medlemsstaterne til at 

sikre, at alle unge var i arbejde eller under videreuddannelse eller havde tilsluttet sig en 

anden aktiveringsforanstaltning, senest fire måneder efter at de havde forladt skolen eller 

var blevet arbejdsløse. Dette blev kendt som "ungdomsgarantien". Forslaget blev fremsat 

inden for rammerne af Europa 2020-flagskibsinitiativet "Unge på vej"

. Et af de vigtigste EU-initiativer til at 

forbedre unges situation på arbejdsmarkedet er ungdomsgarantien. 

2

13. I december 2012 fremsatte Kommissionen et forslag til en rådshenstilling om oprettelse 

af en "ungdomsgaranti" i sin "ungdomsbeskæftigelsespakke"

, der anbefalede bedre 

almen og erhvervsrettet uddannelse, mere vellykket arbejdsmarkedsintegration og flere 

mobilitetsmuligheder som redskaber til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. 

3. Dette kan betragtes som en 

politisk forpligtelse, eftersom henstillingen blev vedtaget af EU's Ministerråd i april 20134 og 

senere godkendt på Det Europæiske Råds møde5 i juni 2013 (jf. tekstboks 1

                                                      

1 Artikel 5, stk. 2, og artikel 147 i den konsoliderede udgave af traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (EUT C 115 af 9.5.2008, s. 47). 

). 

2 KOM(2010) 477 endelig af 15. september 2010 - "Unge på vej". 

3 COM(2012) 729 final af 5. december 2012 - "Forslag til Rådets henstilling om oprettelsen af en 
ungdomsgaranti". 

4 Rådets henstilling af 22. april 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti (EUT C 120 af 
26.4.2013, s. 1). 

5 Det Europæiske Råds konklusioner af 27.-28. juni 2013 - EUCO 104/2/13 
(http://www.consilium.europa.eu). 
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Tekstboks 1 - Hvad er "ungdomsgarantien"? 

Under ungdomsgarantien skal medlemsstaterne sikre, at unge under 25 år, senest fire måneder efter 

at de er gået ud af skolen eller er blevet arbejdsløse, enten kan finde et "kvalitetsjob", der passer til 

deres uddannelse, kompetence og erfaring, eller gennem videreuddannelse, en lærlingeuddannelse 

eller et praktikophold kan tilegne sig den uddannelse, kompetence og erfaring, der er nødvendig for 

senere at kunne finde et job. 

14. Det nye ved ungdomsgarantien er, at den ud over de eksisterende foranstaltninger for 

unge, der aktivt søger arbejde, systematisk sigter mod at nå de inaktive unge, der ikke søger 

beskæftigelse, og som ikke er under uddannelse eller erhvervsuddannelse. Den sigter mod 

en varig integration af alle NEET'er på arbejdsmarkedet. 

15. De forskellige faser i ungdomsgarantiordningen beskrives i figur 6. 
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Figur 6

 

 - Ungdomsgarantiordningen  

Kilde: Den Europæiske Revisionsret. 

16. Ifølge Rådets henstilling bør medlemsstaterne gennemføre ungdomsgarantiordninger 

"hurtigst muligt". Det hedder endvidere i henstillingen: "For så vidt angår de medlemsstater, 

der har de alvorligste budgetvanskeligheder og et stort antal NEET'er eller stor 
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ungdomsarbejdsløshed, kan en gradvis gennemførelse også overvejes"6

17. Der var ingen specifik måldato for gennemførelsen af ungdomsgarantien for hele NEET-

gruppen. Som et første skridt blev medlemsstaterne anmodet om at udarbejde deres planer 

for gennemførelse af ungdomsgarantien. Disse planer skulle vedtages inden udgangen af 

december 2013 eller sidst i foråret 2014, afhængigt af ungdomsarbejdsløshedens omfang i 

den enkelte medlemsstat. 

. Kommissionen 

opfordrede også medlemsstaterne til at prioritere ungdomsbeskæftigelse i deres nationale 

budgetter. 

Overvågningsordninger i relation til ungdomsgarantien 

18. I Rådets henstilling om oprettelsen af ungdomsgarantien understreges det, at 

medlemsstaterne bør overvåge og evaluere alle tiltag under ungdomsgarantiordningerne, 

således at mere evidensbaserede politikker og interventioner kan udvikles på grundlag af, 

hvad der fungerer, hvor og hvorfor, hvilket sikrer en effektiv anvendelse af ressourcerne og 

et positivt afkast på investeringen. 

19. Den bemyndiger Europa-Kommissionen til at overvåge gennemførelsen af 

ungdomsgarantiordninger i de enkelte EU-medlemsstater "gennem Beskæftigelsesudvalgets 

multilaterale overvågning". I 2014 godkendte Beskæftigelsesudvalget7 en indikatorramme 

for overvågning af ungdomsgarantien, der var ledsaget af en omfattende metodologisk 

manual8

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (YEI) 

. 

20. Sideløbende hermed vedtog Rådet og Europa-Parlamentet i februar 2013 at oprette 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med en specifik budgetpost for at øge EU's finansielle 

                                                      

6 Rådets henstilling af 22. april 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti (EUT C 120 af 
26.4.2013, s. 1-6), punkt 27. 

7 Beskæftigelsesudvalgets møde i Rom den 22.-23. september 2014. 

8 Jf. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115. 
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støtte til de regioner og personer, der er hårdest ramt af ungdomsarbejdsløshed og -

inaktivitet. 

21. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet indgår i den samlede ESF-programmering og 

godkendes enten i form af specifikke operationelle programmer under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet eller inden for rammerne af operationelle ESF-

programmer enten som en prioritetsakse eller som en del af en prioritetsakse9. 

Kommissionen har derfor et større ansvar på dette område end i forbindelse med 

ungdomsgarantien. Mens ungdomsgarantien er en politisk forpligtelse til at give alle NEET'er 

under 25 år et tilbud, er ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er et finansieringsinstrument for 

foranstaltninger, der er rettet mod enkeltpersoner10

22. De regioner, der er berettiget til støtte under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, er dem, 

hvor ungdomsarbejdsløsheden blandt unge i alderen mellem 15 og 24 år i 2012 lå på mere 

end 25 %, og medlemsstater, hvor ungdomsarbejdsløsheden var steget med over 30 % i 

2012, og hvor ungdomsarbejdsløsheden var på over 20 % i 2012

 i samme gruppe. Det samlede 

godkendte budget for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er på 6,4 milliarder euro i 

programperioden 2014-2020, hvoraf 3,2 milliarder euro kommer fra en specifik ny EU-

budgetpost, der skal modsvares af mindst 3,2 milliarder euro fra de nationale tildelinger 

under den nuværende ESF. 

11 (jf. figur 7

                                                      

9 Artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 
om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT 
L 347 af 20.12.2013, s. 470). 

). 

10 Forordning (EF) nr. 1304/2013, betragtning 11. 
11 Artikel 16 i forordning nr. 1304/2013. 
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Figur 7

 

 - Regioner, der er berettigede til finansiering under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

Kilde: Europa-Kommissionen 

23. Overvågningen af ungdomsgarantiforanstaltninger, der finansieres under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF, følger bestemmelserne i de retlige rammer for de 

europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene)12

                                                      

12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den 

. 
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24. I oktober 2016 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse13, der fremhæver de 

vigtigste resultater, der er opnået som følge af ungdomsgarantien og 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet siden iværksættelsen i 2013, og som drager konklusioner 

om, hvordan man kan forbedre EU's og medlemsstaternes indsats for at anvende nationale 

ungdomsgarantiordninger14. Parallelt hermed har Kommissionen foreslået, at budgettet for 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet bør udvides, og at der ydes yderligere 1 milliard euro til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativets specifikke budgettildeling i perioden 2017-2020 (som skal 

modsvares af 1 milliard euro fra ESF), således at der nås et samlet beløb på 8 milliarder 

euro15

Revisionsrettens tidligere vurdering af ungdomsgarantien 

. 

25. I marts 2015 offentliggjorde Retten en særberetning16

- tilstrækkeligheden af den samlede finansiering 

 om Kommissionens støtte til 

medlemsstaterne til gennemførelsen af ungdomsgarantien. I beretningen identificerede 

Retten tre større risici, der kan forhindre en effektiv gennemførelse: 

- definitionen af begrebet "kvalitetstilbud"  

- den måde, hvorpå Kommissionen overvåger og rapporterer om garantiens resultater. 

26. Nærværende beretning bygger videre på og supplerer denne analyse ved at vurdere 

gennemførelsen af ungdomsgarantien på medlemsstatsniveau. 

                                                      
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- 
og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 320) og forordning (EU) nr. 1304/2013. 

13 COM(2016) 646 final - "Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år". 

14 COM(2016) 646 final. 

15 COM(2016) 603 final af 14. september 2016 - "Midtvejsgennemgang/midtvejsrevision af den 
flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020. Et EU-budget med fokus på resultater". 

16 Særberetning nr. 3/2015 "EU's ungdomsgaranti: De første skridt er taget, men der venter 
gennemførelsesrisici forude" (http://eca.europa.eu). 
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27. Ved denne revision vurderede vi, om ungdomsgarantien skabte resultater i 

medlemsstaterne, og om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet bidrog hertil. Vi undersøgte 

navnlig, om medlemsstaterne: 

REVISIONENS OMFANG OG REVISIONSMETODEN 

- havde gjort fremskridt med gennemførelsen af ungdomsgarantien. De undersøgte 

aspekter, som var baseret på Beskæftigelsesudvalgets data indberettet af 

medlemsstaterne, omfattede blandt andet udviklingen i antallet af NEET'er, 

identificering og registrering af NEET'er, tilvejebringelsen af tilbud inden for fire 

måneder og den efterfølgende bæredygtighed af disse tilbud 

- på hensigtsmæssig vis havde taget hånd om relaterede faktorer, der kunne påvirke 

fremskridt i gennemførelsen af ungdomsgarantien på grundlag af bestemmelserne i 

Rådets henstilling. Dette omfattede hensigtsmæssige strategier til at sikre registrering af 

alle NEET'er, vurdering af gennemførelsesomkostninger og den tilgængelige 

finansiering, medlemsstaternes tilgang til en varig integration af NEET'er og 

tilstrækkeligheden af medlemsstaternes overvågning og indberetning 

- havde gennemført ungdomsbeskæftigelsesinitiativet på en sådan måde, at det bidrog til 

opfyldelsen af ungdomsgarantiens mål. 

28. Med henblik på at vurdere de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af 

ungdomsgarantien, besøgte vi syv medlemsstater: Irland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, 

Portugal og Slovakiet. For hver af disse medlemsstater bygger vores analyse på den 

aldersgruppe, medlemsstaten har valgt, dvs. 15-24- eller 15-29-årige. Vi besøgte endvidere 

de samme medlemsstater, undtagen Irland og Slovakiet, for at vurdere bidraget fra 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, og vi gennemgik seks operationelle programmer (fem 

nationale programmer og et fransk regionalt program). Medlemsstaterne blev udvalgt ud fra 

følgende hovedkriterier: 

- deres ungdomsarbejdsløshedsprocent 

- andelen af NEET'er i forhold til den samlede befolkning i samme aldersgruppe 
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- deres andel af den samlede specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

29. Der blev indhentet beviser fra: 

- dokumentgennemgang på EU-plan og nationalt plan 

- interview med de nationale myndigheder med ansvar for gennemførelse af 

ungdomsgarantien og forvaltningsmyndighederne for operationelle programmer under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF 

- en analyse af data (herunder data, der er indberettet til Beskæftigelsesudvalget) 

- en undersøgelse af en stikprøve på 175 personer, der har nydt godt af tilbud, der er 

støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (35 i hver af de fem medlemsstater), for 

at undersøge bidraget fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

Revisionen i medlemsstaterne omfattede perioden fra den officielle iværksættelse af 

ungdomsgarantien i april 2013 til maj 2016. 

Vurdering af fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af ungdomsgarantien 

BEMÆRKNINGER 

30. Vi mente, at det var et passende tidspunkt at vurdere fremskridt i gennemførelsen af 

ungdomsgarantien, eftersom Rådets henstilling blev vedtaget i første halvdel af 2013. 

31. På grundlag af de data, medlemsstaterne havde indberettet til Beskæftigelsesudvalget, 

og data fra Eurostat om NEET'er og unge, vurderede vi, for så vidt angår de syv besøgte 

medlemsstater, om: 

- antallet af NEET'er var faldet siden indførelsen af ungdomsgarantien 

- medlemsstaterne havde gjort fremskridt med hensyn til at identificere og registrere 

NEET'er 

- alle registrerede NEET'er havde modtaget et tilbud om beskæftigelse, en lærlinge- eller 

praktikplads eller videreuddannelse inden for fire måneder 
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- unge, der havde været omfattet af ungdomsgarantien blev varigt integreret på 

arbejdsmarkedet. 

Faldet i antallet af NEET'er hænger sammen med faldet i de unges andel af befolkningen 

32. Fra tidspunktet for iværksættelsen af ungdomsgarantien til det første kvartal af 2016 

faldt den samlede unge befolkning i de syv medlemsstater, vi besøgte, med ca. 286 000. En 

række demografiske faktorer, herunder det naturlige fald i den unge befolkning og 

nettomigrationen, havde bidraget til dette. 

33. I den samme periode aftog NEET-gruppen i alle de besøgte medlemsstater, undtagen 

Frankrig, med næsten 374 000. Stigningen i antallet af unge i Frankrig skyldtes imidlertid en 

teknisk justering, som Eurostat oplyste om i første kvartal af 2014. Uden Frankrig ville faldet i 

den unge befolkning og NEET-gruppen have været henholdsvis på 500 000 og 432 000 

(jf. tabel 1). 

Tabel 1

 

 - Den unge befolkning og NEET-gruppen i 2013 og 2016 (i tusinder) 

Kilde: Eurostat. 

34. Vores analyse viser, at denne reduktion af NEET-gruppen ikke skyldtes, at flere unge var 

kommet i arbejde. Ungdomsarbejdsløsheden er faldet som helhed i de syv besøgte 

medlemsstater, men antallet af unge i arbejde er faktisk faldet med 40 000 mellem første 

kvartal 2013 og den tilsvarende periode i 2016. 

35. Den vigtigste medvirkende faktor til nedgangen i NEET-gruppen var antallet af unge i 

uddannelse, som steg med 315 000 i samme periode. Dette kan forklares ved, at unge er 

2013 
(1. kvt.) 

2016
(1. kvt.)

2013 
(1. kvt.) 

2016 
(1. kvt.)

IE 542 520 -22 86 66 -21
ES 4 562 4 398 -165 839 622 -217
FR 7 284 7 497 213 797 855 58
HR 778 743 -36 181 135 -46
IT 9 286 9 165 -120 2 289 2 258 -32
PT 1 720 1 658 -63 293 227 -66
SK 1 133 1 040 -94 215 164 -52
I alt 25 306 25 020 -286 4 701 4 327 -374

Unge
Ændring

NEET-gruppe
Ændring
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tilbøjelige til at blive længere i uddannelsessystemet og udsætte deres indtræden på 

arbejdsmarkedet i perioder med lav økonomisk vækst (jf. tabel 2). 

Tabel 2

 

 - Sammensætningen af og udviklingen i den unge befolkning og NEET-gruppen i de 

besøgte medlemsstater (i tusinder) fra første kvartal 2013 til første kvartal 2016 

Kilde: Eurostat. 

Begrænsede fremskridt med hensyn til identifikation og registrering af NEET'er 

36. Ungdomsgarantien tager sigte på alle unge uanset deres arbejdsmarkedsstatus. 

Allerede inden indførelsen af ungdomsgarantien ydede alle medlemsstater støtte til de 

NEET'er, der aktivt søgte arbejde. Generelt blev støtten ydet af offentlige 

arbejdsformidlinger eller lignende udbydere, og registrering var en forudsætning for at opnå 

støtte. 

37. I Rådets henstilling opfordres medlemsstaterne til at iværksætte 

ungdomsgarantiordninger, der sigter mod at give alle unge, der bliver arbejdsløse eller 

forlader det formelle uddannelsessystem, et kvalitetstilbud inden for fire måneder. Dette 

forudsætter, at alle NEET'er, der ikke er omfattet af de eksisterende ordninger, identificeres, 

navnlig unge, der ikke aktivt søger arbejde (dvs. inaktive NEET'er). Der var derfor brug for 

strukturelle reformer, hvilket krævede inddragelse af nye partnere, der arbejder tættere 

sammen med denne målgruppe, og yderligere finansielle midler. 

38. De syv de besøgte medlemsstater havde forskellige udgangspunkter for så vidt angår 

NEET-gruppen allerede inden iværksættelsen af ungdomsgarantien. Andelen af allerede 

Andelen af registrerede NEET'er pr. udgangen af 2015 var ikke steget væsentligt efter 

indførelsen af ungdomsgarantien 

Status 2013 (1. kvt.) 2016 (1. kvt.) Ændring
Arbejdsløse NEET'er 2 699 2 312 -387
Inaktive NEET'er 2 002 2 014 13
I alt NEET'er 4 701 4 327 -374
I beskæftigelse 6 948 6 908 -40
Arbejdsløse under uddannelse 765 579 -186
Erhvervsinaktive under uddannelse 12 891 13 206 315
I alt unge 25 306 25 020 -286
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identificerede NEET'er i Frankrig var på 82 %, mens de i Italien kun udgjorde ca. 38 % 

(jf. tabel 3). 

Tabel 3

 

 - Registrerede arbejdsløse inden ungdomsgarantien og registreret NEET'er i 2014 

og 20151 (i tusinder) 

1 Tallene "før ungdomsgarantien" svarer til procentdelen af personer, der var registreret som 
arbejdsløse ved de offentlige arbejdsformidlinger i den aldersgruppe, der er omfattet af 
ungdomsgarantien, før garantien blev iværksat. De data, der blev brugt i Spanien, var forelagt af 
den spanske offentlige arbejdsformidling, fordi Beskæftigelsesudvalgets data kun omfatter 
NEET'er, som er registreret i den spanske ungdomsgarantidatabase (SNGJ). 2014-dataene for 
Frankrig tager kun hensyn til tallene fra den offentlige arbejdsformidling (Pôle emploi) for at 
undgå dobbelttælling med de lokale arbejdsformidlinger, der er rettet mod unge (Missions 
locales). Tallene for 2014 og 2015 svarer til de gennemsnitlige tal for hele året. 

2 De data, der blev anvendt før ungdomsgarantien, var: Irland 2013 (4. kvartal), Spain 2014 
(2. kvartal), Frankrig 2013 (4. kvartal), Kroatien 2013 (4. kvartal), Italien 2014 (1. kvartal), 
Portugal 2014 (1. kvartal) og Slovakiet 2013 (4. kvartal). 

Kilde: De offentlige arbejdsformidlinger for udgangssituationen (basislinjen) "før ungdomsgarantien", 
Beskæftigelsesudvalgets database for så vidt angår antallet af NEET'er i ungdomsgarantien i 2014 og 
2015, og Eurostat for så vidt angår NEET-gruppen. 

2014 2015

Registrerede 48 46 37
NEET-gruppe 74 80 74
% 65% 58% 50%
Registrerede 461 465 788
NEET-gruppe 707 685 1273
% 65% 68% 62%
Registrerede 673 726 715
NEET-gruppe 821 851 889
% 82% 85% 80%
Registrerede 121 94 89
NEET-gruppe 177 166 151
% 68% 56% 59%
Registrerede 925 51 213
NEET-gruppe 2414 2413 2349
% 38% 2% 9%
Registrerede 142 100 109
NEET-gruppe 265 245 220
% 54% 41% 50%
Registrerede 134 87 80
NEET-gruppe 225 201 184
% 60% 43% 43%

Inden 
ungdoms-
garantien2

PT
15-29

SK
15-29

IE
15-24

ES
15-29

FR
15-24

HR
15-29

IT
15-29
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39. De forskellige grader af fremskridt i medlemsstaterne kan delvis forklares ved, at 

ungdomsgarantiordningerne ikke blev iværksat på samme tid. Endvidere besluttede nogle 

medlemsstater at overføre alle unge, der allerede var registreret hos de offentlige 

arbejdsformidlinger (eller lignende) til ungdomsgarantiordningen, mens andre besluttede at 

etablere nye specifikke registre for ungdomsgarantiordningen. 

40. I Italien besluttede de nationale myndigheder for eksempel, at unge, der opfyldte NEET-

kriterierne, men som allerede havde tilmeldt sig som arbejdsløse hos den offentlige 

arbejdsformidling, ikke skulle overføres automatisk til ungdomsgarantiordningen. De 

krævede i stedet, at alle skulle registreres igen. Det var et bevidst valg fra de nationale 

myndigheders side, der påførte NEET'erne en ekstra byrde og resulterede i en meget lav 

registreringsprocent. 

41. I 2014 udgjorde det samlede antal NEET'er, der indgik i ungdomsgarantien i de syv 

besøgte medlemsstater (dvs. som var registrerede hos en ungdomsgarantiudbyder), i alt 

2,6 millioner. I 2015 steg dette tal med 32 % til i alt over 3,4 millioner. Men når man ser bort 

fra Spanien, Italien og Frankrig, var antallet af registrerede NEET'er lavere i 2015 end i de 

foregående år (jf. 

Ungdomsgarantiens bidrag til NEET-registreringsprocessen er vanskeligt at vurdere 

tabel 4). 
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Tabel 4

 

 - Samlet antal personer, som har tilmeldt sig ungdomsgarantien1 

1 Dataene fra Spanien var forelagt af den spanske offentlige arbejdsformidling, fordi 
Beskæftigelsesudvalgets data kun omfatter NEET'er, som er registreret i den spanske 
ungdomsgarantidatabase (SNGJ). 2014-dataene for Frankrig tager kun hensyn til tallene fra den 
offentlige arbejdsformidling for at undgå dobbelttælling med de lokale arbejdsformidlinger, der 
er rettet mod unge. 

Kilde: Beskæftigelsesudvalgets database og Eurostat. 

42. Vores analyse viser, at der er store forskelle mellem medlemsstaterne af følgende 

årsager: 

- I Spanien var de to vigtigste faktorer: 1) indberetningen af data om NEET'er startede 

først i juli 2014, 2) aldersgruppen blev i juli 2015 udvidet til at omfatte NEET'er mellem 

25 og 29 år, hvilket resulterede i næsten 390 000 nye registreringer 

- I Italien dækkede indberetningen en periode på otte måneder fra maj 2014, da 

myndighederne besluttede ikke at overflytte potentielle NEET'er, der allerede var 

registreret hos den offentlige arbejdsformidling forud for denne dato, men startede 

registreringen fra bunden 

- I Frankrig blev der ikke anvendt samme datakilde de to år. 2014-dataene for Frankrig tog 

kun hensyn til tallene fra den offentlige arbejdsformidling (Pôle emploi) for at undgå 

dobbelttælling med de lokale arbejdsformidlinger rettet mod unge (Missions locales). 

For 2015 omfattede de tal, Beskæftigelsesudvalget indsamlede, også dataene fra de 

lokale arbejdsformidlinger 

Ændring
2014 2015 2015/2014

IE 60 200 54 600 -9%
ES 572 694 1 268 613 122%
FR 1 046 478 1 082 215 3%
HR 272 154 171 739 -37%
IT 144 368 420 279 191%
PT 335 151 266 311 -21%
SK 174 397 165 425 -5%
I alt 2 605 442 3 429 182 32%

Registrerede indtrædelser
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- I Kroatien og Portugal blev alle tidligere registrerede NEET'er medtaget i tallene for 

2014, hvilket forklarer det store antal registreringer for 2014. Dertil kommer, at Portugal 

kun indberettede tal efter marts 2014, dvs. for 10 måneder af det pågældende år. 

Antallet af positive udtrædelser er stigende, men der er ikke nok tilbud 

43. Der er tre måder, som registrerede NEET'er kan forlade ungdomsgarantiordningen på. 

De kan: 

- acceptere et jobtilbud, et praktikophold, en læreplads eller påbegynde en 

videreuddannelse 

- frivilligt opgive ordningen 

- blive udelukket på grundlag af nationale regler/praksis (f.eks. efter at personen 

gentagne gange har undladt at deltage i planlagte aktiviteter). 

44. NEET'er kan forlade ungdomsgarantiordningens forberedelsesfase i form af en positiv 

eller negativ udtrædelse. En positiv udtrædelse er ensbetydende med indtræden i et tilbud. 

En negativ udtrædelse betyder, at den unge fortsat er arbejdsløs eller inaktiv NEET. Hvis 

medlemsstaten ikke er i stand til at kontrollere NEET'ens status efter dennes udtrædelse af 

ordningen, registreres hans/hendes status som ukendt, hvilket kan være ensbetydende med 

en positiv eller negativ udtrædelse. Et lavt antal NEET'er med ukendt status tyder på et 

velfungerende overvågningssystem (jf. punkt 92-98). 

45. Alle NEET'er, der deltager i ledsageforanstaltninger, såsom individuelle handlingsplaner 

og individuel behandling til dem, der har brug for mere støtte eller flere uddannelsesydelser 

(f.eks. for grundlæggende færdigheder, bløde kvalifikationer, mentorordninger osv.), anses 

for at være i ungdomsgarantiens forberedelsesfase og ikke for at være udtrådt af ordningen. 

46. Ved udgangen af 2015 varierede andelen af positive udtrædelser betydeligt mellem 

medlemsstaterne, nemlig fra 58 % i Spanien til 99 % i Italien (jf. figur 8). 
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Figur 8

 

 - Udtrædelser i % fordelt på type (kumuleret 2014-2015)1 

1 Dataene fra Spanien stammede fra den spanske offentlige arbejdsformidling, fordi 
Beskæftigelsesudvalgets data kun omfatter NEET'er, som er registreret i den spanske 
ungdomsgarantidatabase (SNGJ). 2014-dataene for Frankrig tager kun hensyn til tallene fra den 
offentlige arbejdsformidling for at undgå dobbelttælling med de lokale arbejdsformidlinger 
rettet mod unge. 

Kilde: Beskæftigelsesudvalgets database. 

47. Andelen af tilfælde, hvor status er ukendt, f.eks. 42 % i Spanien, afspejler generelt, at 

dataene er af dårlig kvalitet. Det meget lave antal tilfælde af ukendt status (< 1 %) i Italien 

kan tilskrives oprettelsen af en database, der bl.a. følger situationen for 

ungdomsgarantideltagere. Desuden kan det lave antal negative udtrædelser i Italien til dels 

skyldes det faktum, at alle deltagere undertegner en erklæring om, at de øjeblikkeligt er til 

rådighed til at påbegynde en foranstaltning. 

48. Slovakiet registrerede den højeste andel af negative udtrædelser (15 % for perioden 

2014-2015). I 2014 rapporterede Slovakiet imidlertid 2 % negative udtrædelser og 29 % 

ukendt status. I 2015 steg antallet af negative udtrædelser til 26 %, og antallet af tilfælde af 

ukendt status faldt til under 1 % som følge af ændringer i indberetningssystemet, men dette 

forklarer ikke, hvorfor der er så mange negative udtrædelser. 
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49. Størstedelen af de positive udtrædelser i alle de besøgte medlemsstater skyldtes 

beskæftigelse, med undtagelse af Italien, hvor praktikophold tegnede sig for 54 %. I alle de 

andre medlemsstater, Retten besøgte, tegnede udtrædelser med henblik på beskæftigelse 

sig for mellem 64 % i Irland og 90 % i Frankrig (jf. figur 9). 

Figur 9

 

 - Positive udtrædelser fordelt på status1 (kumuleret 2014-2015) 

1 Dataene fra Spanien stammede fra den spanske offentlige arbejdsformidling, fordi 
Beskæftigelsesudvalgets data kun omfatter NEET'er, som er registreret i den spanske 
ungdomsgarantidatabase (SNGJ). 2014-dataene for Frankrig tager kun hensyn til tallene fra den 
offentlige arbejdsformidling for at undgå dobbelttælling med de lokale arbejdsformidlinger 
rettet mod unge. 

Kilde: Beskæftigelsesudvalgets database. 

50. En sammenligning mellem antallet af positive udtrædelser og antallet af NEET'er 

registreret under ungdomsgarantien viser, at antallet af positive udtrædelser i de syv 

besøgte medlemsstater i 2014 kun omfattede ca. halvdelen af det samlede antal 

registreringer (53 % i 2014 og 62 % i 2015). I 2015 steg andelen af positive udtrædelser i alle 

de medlemsstater, der var omfattet af revisionen (undtagen Irland) (jf. figur 10
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). Stigningen i 

Kroatien (fra 41 % til 67 %) og Portugal (fra 42 % til 62 %) skyldtes hovedsagelig faldet i de 

nyregistrerede NEET'er (jf. punkt 42, fjerde led). Stigningen i positive udtrædelser (fra 22 % 

til 68 %) i Italien afspejler faktisk en væsentlig stigning i antallet af tilbud og den kortere 
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indberetningsperiode for 2014 (jf. punkt 42, andet led). Ovenstående tal viser, at der er 

behov for en yderligere indsats for at give et tilbud til alle registrerede NEET'er som krævet i 

Rådets henstilling. 

Figur 10

 

 - Positive udtrædelser ud af det samlede antal registrerede NEET'er1 

1 Dataene fra Spanien stammede fra den spanske offentlige arbejdsformidling, fordi 
Beskæftigelsesudvalgets data kun omfatter NEET'er, som er registreret i den spanske 
ungdomsgarantidatabase (SNGJ). 2014-dataene for Frankrig tager kun hensyn til tallene fra den 
offentlige arbejdsformidling for at undgå dobbelttælling med de lokale arbejdsformidlinger 
rettet mod unge. 

Kilde: Beskæftigelsesudvalgets database. 

51. Rådets henstilling fastsætter en frist på fire måneder, inden for hvilken 

medlemsstaterne bør give et tilbud til NEET'er. Ifølge Beskæftigelsesudvalgets retningslinjer 

for indberetning af data er datoen for NEET'ernes registrering hos en 

ungdomsgarantiudbyder udgangspunkt for beregningen af de fire måneder. 

70 % af de positive udtrædelser i 2014 fandt sted inden for fire måneder 

52. Ingen af de medlemsstater, der blev besøgt under revisionen, var i stand til at give alle 

NEET'er mulighed for at acceptere et tilbud senest fire måneder efter deres indtræden i 

ungdomsgarantiordningen. 70 % af de positive udtrædelser i 2014 fandt imidlertid sted 

inden for fristen på fire måneder. I Frankrig, Kroatien, Italien og Portugal blev situationen 

forværret i 2015 i forhold til 2014 (jf. figur 11
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), hvilket førte til et samlet gennemsnit på 

59 %. Vi noterer også, at den italienske startdato for perioden på fire måneder til at 
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indtræde i et tilbud til NEET'er, er den dato, hvor NEET'en vurderes, og der opstilles en profil, 

snarere end det tidspunkt, han/hun tilmelder sig ungdomsgarantien. Det indebærer, at den 

faktiske ventetid for den enkelte unge er endnu længere. Der kræves en yderligere indsats 

for at øge andelen af NEET'er, for hvilke målet på de fire måneder nås. 

Figur 11

 

 - Positive udtrædelser fra ungdomsgarantien inden for fire måneder (2014 og 

2015)1 

1 Dataene fra Spanien stammede fra den spanske offentlige arbejdsformidling, fordi 
Beskæftigelsesudvalgets data kun omfatter NEET'er, som er registreret i den spanske 
ungdomsgarantidatabase (SNGJ). 2014-dataene for Frankrig tager kun hensyn til tallene fra den 
offentlige arbejdsformidling for at undgå dobbelttælling med de lokale arbejdsformidlinger 
rettet mod unge. 

Kilde: Beskæftigelsesudvalgets database. 

Varig integration er fortsat en udfordring 

53. Det endelige mål med ungdomsgarantien er at hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet på 

varig vis. Beskæftigelsesudvalgets overvågningsramme anbefaler derfor, at der følges op på 

de unges situation 6, 12 og 18 måneder efter den dato, hvor de forlader ordningen17

                                                      

17 Jf. Beskæftigelsesudvalgets metodehåndbog, Indicator Framework for Monitoring the Youth 
Guarantee (indikatorramme for overvågning af ungdomsgarantien), punkt 81. 
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situation anses for at være positiv, hvis de er i beskæftigelse eller under uddannelse, og 

negativ, hvis de er vendt tilbage til NEET-status. 

54. Vi analyserede disse data (som afviger væsentligt medlemsstaterne imellem) for unge, 

der udtrådte af ordningen i 2014 eller i 2015. 

55. Andelen af unge, der forlod ordningen i 2014, og som stadig var ansat eller under 

uddannelse seks måneder senere, ligger på mellem 56 % (i Portugal) og 71 % (i Irland). De 

franske myndigheder havde ikke forelagt de relevante data for Beskæftigelsesudvalget i 

september 2016 (jf. 

Situationen seks måneder efter udtrædelse af ungdomsgarantiordningen 

tabel 5). 

Tabel 5

 

 - Situationen seks måneder efter udtrædelse af ungdomsgarantiordningen for 

personer, der tiltrådte ordningen i 2014 og 20151 

1 Dataene for Spanien er de data, der er indberettet til Beskæftigelsesudvalget, og dækker kun 
situationen for personer, der er registreret i SNGJ. 

2 Ikke relevant: På det tidspunkt, hvor dataene blev indsamlet, var der endnu ikke gået 
6 måneder, siden deltagerne havde forladt ungdomsgarantiordningen. 

Kilde: Beskæftigelsesudvalgets database. 

56. Tendensen i 2014 og 2015 med hensyn til at fastholde en positiv udtrædelse efter seks 

måneder er forholdsvis stabil, dog med undtagelse af Spanien. Her faldt den procentvise 

andel fra 63 % til 37 %, mens den negative eller ikke kendte udtrædelse steg fra 36 % til 

47 %. Disse resultater afspejlede til dels, at NEET-målgruppen blev ændret, således at den 

også omfattede aldersgruppen 25-29 år (jf. punkt 42, første led). 

Positiv Negativ Ukendt
Ikke 

relevant2 Positiv Negativ Ukendt
Ikke 

relevant2

IE 71% 21% 8% 0% 71% 21% 8% 0%
ES 63% 15% 21% 0% 37% 47% 0% 16%
HR 61% 17% 22% 0% 60% 13% 17% 10%
IT 68% 0% 32% 0% 65% 0% 27% 8%
PT 56% 11% 33% 0% 47% 11% 25% 17%
SK 4% 16% 80% 0% 4% 14% 80% 2%
I alt 54% 13% 33% 0% 48% 18% 26% 9%

2014 2015
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57. I Slovakiet blev kun 4 % af de personer, der var udtrådt af ungdomsgarantiordningen i 

2014 eller 2015, indberettet som stadig værende i arbejde eller under uddannelse seks 

måneder senere. Dette resultat er stærkt påvirket af det høje antal (80 %) personer, hvor 

situationen er ukendt, hvilket gør det vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang der er opnået 

varig arbejdsmarkedsintegration. I disse tilfælde var der således ingen oplysninger om deres 

status, hvilket tyder på, at de slovakiske myndigheder har svært ved at overvåge deltagernes 

aktuelle situation. 

58. Medlemsstaterne, med undtagelse af Frankrig og Italien, rapporterede om de enkelte 

deltageres situation 12 måneder efter udtrædelsen af ordningen. I 2014 var de unges 

situation den samme 12 måneder efter en positiv udtrædelse som efter seks måneder. 

Spanien er undtagelsen, idet kun 45 % fastholder denne status efter 12 måneder, 

sammenlignet med 63 % efter seks måneder (jf.

Situationen 12 og 18 måneder efter udtrædelsen af ungdomsgarantiordningen 

 tabel 5 og 6). Satsen for vellykket 

integration 18 måneder efter en positiv udtrædelse faldt i forhold til 12 måneder i alle 

medlemsstater med undtagelse af Irland. 

Tabel 6

 

 - Positive, negative og ikke kendte situationer efter 12 og 18 måneder for 

deltagere, der udtrådte af ungdomsgarantiordningen i 20141, 2 

1 Dataene for Spanien er de data, der er indberettet til Beskæftigelsesudvalget, og dækker kun 
situationen for personer, der er registreret i SNGJ. 

2 Ovenstående tal er baseret på situationen for enkeltpersoner på et givet tidspunkt, hvilket 
betyder, at en person, der befinder sig i en negativ situation efter 12 måneder, kan befinde sig i 
en positiv situation efter 18 måneder. 

3 Ikke relevant: På det tidspunkt, hvor dataene blev indsamlet, var der endnu ikke gået 12 og 18 
måneder, siden deltagerne havde forladt ungdomsgarantiordningen. 

Kilde: Beskæftigelsesudvalgets database. 

Positive Negative
Ikke 

kendte
Ikke 

relevant3 Positive Negative
Ikke 

kendte
Ikke 

relevant3

IE 65% 28% 7% 0% 67% 25% 7% 0%
ES 45% 34% 21% 0% 33% 29% 38% 0%
HR 64% 17% 20% 0% 62% 14% 17% 7%
PT 56% 13% 32% 0% 41% 12% 26% 21%
SK 3% 18% 79% 0% 2% 19% 78% 2%
I alt 46% 22% 32% 0% 41% 20% 33% 6%

2014 - efter 12 måneder 2014 - efter 18 måneder
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59. Retten vurderede ikke situationen 12 måneder efter positiv udtrædelse for unge, der 

forlod ordningen i 2015, da kun fire medlemsstater havde indberettet tal. Endvidere havde 

næsten to tredjedele af de indberettede deltagere endnu ikke nået 12-

månedersskæringspunktet. 

Faktorer, der indvirker på resultaterne af ungdomsgarantien 

60. I dette afsnit vurderer vi, om medlemsstaterne på passende vis havde afhjulpet de 

faktorer, der kunne indvirke negativt på gennemførelsen af ungdomsgarantien. Vi 

undersøgte navnlig, om medlemsstaterne havde: 

- udarbejdet passende strategier til at sikre registrering af alle NEET'er 

- anslået de samlede omkostninger til ungdomsgarantien og de midler, der ville være til 

rådighed 

- truffet foranstaltninger til at sikre en varig integration af NEET'er 

- indført et passende overvågnings- og rapporteringssystem. 

Ingen strategier med klare milepæle og mål for at nå alle NEET'er 

61. I henhold til Rådets henstilling har ungdomsgarantien til formål at nå alle unge under 

25 år, senest fire måneder efter at de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle 

uddannelsessystem. Medlemsstaterne bør aktivt søge at identificere og registrere alle 

NEET'er og tilskynde dem til at deltage i ungdomsgarantiordningen. Rådets henstilling 

fremhæver også betydningen af at styrke samarbejdet mellem relevante interessenter (f.eks. 

offentlige og private arbejdsformidlinger, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere, 

ungdomsorganisationer og ikke-statslige organisationer, der arbejder med unge) for at nå ud 

til hele NEET-gruppen. 

62. Vi undersøgte derfor, om medlemsstaterne havde: 

- opstillet en sammenhængende strategi med konkrete og målbare mål for at nå samtlige 

NEET'er 
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- inddraget og hørt de relevante interessenter. 

63. På grundlag af vores analyse af planerne for gennemførelse af ungdomsgarantien 

konstaterede vi, at de nationale myndigheder i to af de syv besøgte medlemsstater (Italien 

og Irland) havde besluttet at koncentrere sig om en mere snæver undergruppe 

(jf. 

Nogle medlemsstater målrettede udelukkende støtten mod en begrænset undergruppe af 

NEET'er 

tekstboks 2

Tekstboks 2 - NEET-målgruppen i Irland og Italien: ca. 30 % af den samlede NEET-gruppe er 

udelukket 

). Det førte til en situation, hvor en væsentlig del af NEET-gruppen fra starten 

ikke indgik i målgruppen. 

Italien: Planen for gennemførelsen af ungdomsgarantien var rettet mod unge i alderen 15-29 år, som 

var til rådighed for arbejdsmarkedet (1 723 000 i 2013). De unge, der ikke havde fremlagt en 

erklæring om, at de var til rådighed øjeblikkeligt (DID - Dichiarazione di immediata disponibilità), 

inden de tilmeldte sig ordningen (28 % af den samlede NEET-gruppe i samme år), blev imidlertid ikke 

taget i betragtning ved beregningen af målet. 

Irland: Planen for gennemførelsen af ungdomsgarantien fokuserer på unge i alderen 18-24 år, der i 

fjerde kvartal af 2013 hverken var i beskæftigelse eller modtog arbejdsløshedsunderstøttelse, og 

selvrapporterede arbejdsløse (45 000 personer, 70 % af den samlede NEET-gruppe). Arbejdsløse 

studerende, inaktive selvrapporterede studerende, plejere og personer, der er inaktive på grund af 

handicap, blev udelukket fra målgruppen. Sidstnævnte gruppe omfattede 18 900 personer (30 % af 

den samlede NEET-gruppe). 

64. En anden fremgangsmåde, som begrænser anvendelsesområdet for ungdomsgarantien i 

nogle medlemsstater, er kravet om, at de berørte personer skal være "proaktive". I Spanien 

skal NEET'er for at kunne deltage i ungdomsgarantiordningen på eget initiativ registrere sig 

hos Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). Proaktivitet er også et krav i henhold til den 

nationale arbejdsmarkedslov nr. 18/2014. Det betyder, at personer, som allerede var 

registreret andre steder, f.eks. hos den offentlige arbejdsformidling, ikke kunne blive 

overført automatisk til ungdomsgarantiordningen, men skulle lade sig registrere igen. 

NEET'er er forpligtet til at være proaktive for at deltage 
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65. Vi noterer også, at Irland fulgte en anden fremgangsmåde, der, selvom den er 

omkostningstung, har vist sig at være effektiv med hensyn til at identificere hele NEET-

befolkningen over 18 år (jf. tekstboks 3

Tekstboks 3 - Indkomststøtte i Irland 

). 

I Irland modtager alle ledige på 18 år eller derover mindst 100 euro i indkomststøtte pr. uge pr. 

person uden børn. På grund af denne ordning, mener myndighederne, at næsten alle NEET'er på 

18 år eller derover, er registreret i socialministeriet. 

66. Vi konstaterede, at medlemsstaternes strategier ikke var tilstrækkeligt målrettede, ikke 

omfattede kvantificerede mål og ikke klart fastsatte en tidsplan for at nå hele NEET-gruppen. 

Vi bemærkede imidlertid, at flere af de besøgte medlemsstater havde udviklet innovative 

strategier for at nå ud til tidligere uidentificerede NEET'er ved at gøre brug af 

oplysningskampagner via både traditionelle og moderne medier (f.eks. sociale netværk). 

67. Kommissionen har i sin meddelelse18 konkluderet, at der er behov for en øget indsats 

for at støtte de unge, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, dvs. de NEET'er, som det 

traditionelt set har været sværest at nå (selv inden krisen), og som har haft mindst fordel af 

forbedringerne til dato. Det bekræfter vores egne revisionsresultater vedrørende fremskridt 

med at identificere og registrere alle NEET'er. 

68. De syv medlemsstater, vi besøgte, nævnte behovet for at inddrage og høre de relevante 

interessenter. De præciserede imidlertid ikke, hvordan disse partnerskaber kunne bidrage til 

det overordnede mål om at nå ud til alle NEET'er. Den eneste undtagelse var Portugal, men 

selv her var det uklart, hvordan partnerne skulle bidrage til at identificere og registrere alle 

NEET'er (jf. 

De relevante interessenters inddragelse var ikke klart defineret 

tekstboks 4

                                                      

18 COM(2016) 646 final - Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år, 
s. 12. 

). 
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Tekstboks 4 - Den portugisiske plan for gennemførelse af ungdomsgarantien - mål for identifikation 

og registrering af NEET-gruppen 

Målet for den portugisiske plan for gennemførelsen af ungdomsgarantien er at nå ud til hele NEET-

gruppen senest i 2019. De relevante interessenter er ansvarlige for at nå 47 % af de NEET'er, der ikke 

er registreret i den offentlige arbejdsformidling. Men de mål, som de relevante interessenter skal nå, 

er fastsat i generelle vendinger, og det er ikke præciseret nærmere, hvilke mål, de enkelte partnere 

skal nå. Planen nævner heller ikke finansielle bidrag, der skal ydes til de relevante interessenter, eller 

hvordan de skal nå dette mål uden yderligere ressourcer. 

69. Vi konstaterede også, at der siden iværksættelsen af ungdomsgarantien var indgået 

specifikke aftaler med relevante interessenter i alle de besøgte medlemsstater. Den spanske 

offentlige arbejdsformidling havde for eksempel indgået aftaler med institutioner som 

Instituto de la Juventud (INJUVE), Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de 

Insercion (FAEDEI) og det spanske Røde Kors med henblik på at nå ud til de mest sårbare 

NEET'er. Slovakiet havde undertegnet tre aftaler med ESF-støttede arbejdsmarkedsparter i 

2015 med henblik på at motivere inaktive NEET'er til at lade sig registrere hos 

arbejdsformidlingen. Men i alle tilfælde var de nøjagtige mål, partnerorganisationen skulle 

nå, ikke defineret. 

70. Dette viser, at der er en stigende inddragelse af relevante interessenter, der arbejder i 

tæt kontakt med den inaktive NEET-undergruppe. Der er imidlertid stadig behov for en 

klarere definition af deres deltagelse og af, hvordan de kan bidrage til processen på den 

mest effektive og produktive måde. 

71. Den samlede NEET-gruppe, som ungdomsgarantien er rettet mod, faldt i de syv 

medlemsstater, vi besøgte, fra 4,7 millioner til 4,3 millioner personer mellem første kvartal 

2013 og udgangen af marts 2016 (jf. 

Antallet af arbejdsløse NEET'er er faldet, mens antallet af inaktive NEET'er er forblevet 

stabilt 

figur 12). 
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Figur 12

 

 - Antallet af arbejdsløse og inaktive NEET'er (i tusinder) i de syv medlemsstater, vi 

besøgte (første kvartal 2013 - udgangen af marts 2016) 

Kilde: Eurostats data om antallet af arbejdsløse og inaktive NEET'er. 

72. Denne reduktion skyldtes et fald i den arbejdsløse del af NEET-gruppen (- 387 000), 

mens tallet for inaktive NEET'er stort set forblev uændret (+ 13 000 personer)19. Dette 

bekræfter, at der er behov for en yderligere indsats for at nå ud til de inaktive NEET'er20

Medlemsstaterne vurderede ikke de samlede udgifter til ungdomsgarantien og de 

disponible midler 

. 

73. Allerede inden indførelsen af ungdomsgarantien ydede alle medlemsstater støtte til 

registrerede arbejdsløse unge inden for rammerne af deres aktive arbejdsmarkedspolitikker 

og navnlig gennem deres offentlige arbejdsformidlinger (eller tilsvarende organer). 

Indførelsen af ungdomsgarantien gav medlemsstaterne yderligere to udfordringer:  

                                                      

19 De sæsonbestemte spidsværdier, som kan registreres i tredje kvartal har relation til afslutningen 
af studieåret. 

20 COM(2016) 646 final, s. 9. 
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- For det første er det meningen, at støtten skal nå alle NEET'er og ikke kun dem, der er 

registreret som arbejdsløse hos de offentlige arbejdsformidlinger 

- For det andet er det meningen, at den støtte, der ydes til alle NEET'er, skal føre til et 

tilbud senest fire måneder efter, at de har forladt det formelle uddannelsessystem eller 

er blevet arbejdsløse. 

74. Vi undersøgte derfor, om medlemsstaterne havde anslået de supplerende 

omkostninger, der er forbundet med at tilvejebringe det krævede tilbud inden for fire 

måneder som krævet i Rådets henstilling, og identificeret de tilgængelige midler. 

75. Vi konstaterede følgende: 

- Ingen af de syv besøgte medlemsstater kunne give et skøn over de supplerende 

forventede udgifter til deres specifikke situation. 

- Generelt indeholdt alle de besøgte medlemsstaters planer for gennemførelsen af 

ungdomsgarantien foranstaltninger til fordel for NEET'er, som var baseret på ESI-

fondsfinansieringen for 2014-2020, navnlig fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Den 

Europæiske Socialfond (ESF). 

76. I de seneste undersøgelser foretaget af uafhængige organisationer anslås 

omkostningerne ved at yde støtte til alle NEET'er i EU. ILO anslår, at de årlige omkostninger 

vil være ca. 45,4 milliarder euro21, mens Eurofound skønner, at omkostningerne vil være 

50,4 milliarder om året22

77. Til sammenligning udgør den samlede finansiering under 

ESF/ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der er til rådighed for de 28 EU-medlemsstater for 

perioden 2014-2020, i alt 86,4 milliarder euro (dvs. 12,3 milliarder euro pr. år). Under det 

syvårige program er 12,5 milliarder euro (eller 1,8 milliarder euro pr. år) i midler fra 

. 

                                                      

21 ILO "The Youth Guarantee programme in Europe: Features, implementation and challenges", 
august 2015. 

22 Eurofound, "Social Inclusion of Young People", september 2015. 
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ESF/ungdomsbeskæftigelsesinitiativet blevet programmeret til at blive brugt til ESF-

investeringsprioritet 8.ii (varig integration af unge på arbejdsmarkedet), hvoraf 

6,4 milliarder euro er blevet programmeret under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som 

direkte er rettet mod NEET'er. 

78. Det er derfor ikke muligt at adressere hele NEET-gruppen, hvilket ellers var det, som 

Rådets henstilling gav forventning om, alene med de ressourcer, der er til rådighed fra EU-

budgettet. Der er således behov for, at medlemsstaterne vurderer omkostningerne til deres 

ungdomsgarantiordninger korrekt og prioriterer de dertilhørende foranstaltninger i henhold 

til den tilgængelige finansiering. 

Medlemsstaternes tilgang indvirker på den varige integration af NEET'er 

79. Det endelige mål med ungdomsgarantien er at forbedre NEET'ernes 

færdigheder/beskæftigelsesegnethed og bane vejen for varig integration på 

arbejdsmarkedet. I henhold til Rådets henstilling bør foranstaltninger, der gennemføres 

inden for rammerne af en ungdomsgarantiordning, der har til formål at styrke 

enkeltpersoners kompetencer, bidrage til at afhjælpe misforholdet mellem efterspurgte og 

udbudte kvalifikationer for bedre at opfylde arbejdsmarkedets behov. Hertil kommer, at jo 

mere de berørte personer er afskåret fra arbejdsmarkedet, jo mere bistand kræver deres 

integration. Tilbuddene bør være skræddersyet til den enkeltes profil og 

kvalifikationsniveau. De bør også opfylde minimumskravene til et kvalitetstilbud. 

80. Vi undersøgte således, om de besøgte medlemsstater: 

- systematisk afhjalp misforholdet mellem efterspurgte og udbudte kvalifikationer i 

forbindelse med ungdomsgarantien 

- vurderede NEET'ernes profiler og sikrede en ensartet tilgang blandt de forskellige 

udbydere  

- anvendte en definition af kvalitetstilbud. 
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81. NEET-gruppen er meget uensartet

Misforholdet mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer blev ikke identificeret og 

afhjulpet inden for rammerne af ungdomsgarantien 

23

82. Blandt de medlemsstater, der er omfattet af revisionen, har kun Irland udviklet en 

systematisk tilgang til at løse problemet med misforholdet mellem udbudte og efterspurgte 

kvalifikationer og tilpasse uddannelsesprogrammet for NEET'er, så det opfylder behovene i 

lokalområdet. Denne procedure gennemføres hvert år for et bestemt område ved en 

kombination af folketællinger og arbejdsstyrkeundersøgelser sammen med de lokale 

arbejdsgiveres repræsentanter og de lokale uddannelsesudbydere. Dette system var 

imidlertid allerede på plads, inden ungdomsgarantien blev iværksæt. 

. Men ingen af de besøgte medlemsstater havde 

gennemført en samlet analyse af NEET-gruppen, herunder en analyse af misforholdet 

mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer. I Portugal og Spanien var planen for 

gennemførelsen af ungdomsgarantien f.eks. udelukkende baseret på de statistiske data for 

NEET'er, som de nationale statistiske kontorer havde fremlagt, såsom aldersfordeling, 

kvalifikationer og køn. 

83. Alle andre besøgte medlemsstater søgte at afhjælpe misforholdet mellem udbudte og 

efterspurgte kvalifikationer ved hjælp af specifikke undersøgelser og/eller analyser 

gennemført af forskellige institutioner. Disse undersøgelser blev imidlertid ikke eller blev kun 

delvist taget i betragtning ved udformningen af de typer og det antal tilbud, der skulle indgå i 

planerne for gennemførelsen af ungdomsgarantien. 

84. Indførelsen af ungdomsgarantien førte til, at profileringssystemerne for NEET'er i 

Italien, Spanien og Irland blev ændret. Kroatien, Slovakiet, Frankrig og Portugal opretholdt 

imidlertid deres hidtidige systemer. 

Profileringssystemerne blev ændret i tre af de besøgte medlemsstater på grund af 

ungdomsgarantien 

                                                      

23 Eurofound, "Exploring the diversity of NEETs", juli 2016. 



43 

 
 

85. I Kroatien og Slovakiet (hvor der kun findes en enkelt ungdomsgarantiudbyder, den 

offentlige arbejdsformidling) er profileringssystemet baseret på sagsbehandlerens kvalitative 

vurdering. I Frankrig foretages vurderingen også af en sagsbehandler, men der er mange 

tjenesteydere, der vurderer NEET'erne, og disse følger ikke en ensartet fremgangsmåde. 

86. Portugal, Irland og Italien anvender et system, der først og fremmest er baseret på et 

automatiseret pointsystem, og dernæst på kvalitativ profilering på baggrund af 

sagsbehandlerens vurdering. I Irland og Portugal er den eneste ungdomsgarantiudbyder, der 

er ansvarlig for at vurdere NEET'erne, den offentlige arbejdsformidling, mens dette foretages 

af flere udbydere i Italien (jf. tekstboks 5

Tekstboks 5 - Et nyt profileringssystem for NEET'er i Italien med henblik på ungdomsgarantien 

). 

Med henblik på ungdomsgarantiordningen har Italien indført en standardiseret profileringsprocedure 

for alle ungdomsgarantiudbydere. Denne procedure indebærer, at der beregnes en 

sårbarhedskoefficient for hver af de pågældende unge (lav, middel, høj eller meget høj). Beregningen 

er baseret på deres personlige karakteristika (f.eks. alder, køn, uddannelsesmæssig baggrund, 

erhvervserfaring osv.) samt deres bopæl (profilen for det lokale produktionssystem, den regionale 

eller lokale arbejdsløshedsprocent osv.). Denne vurdering giver et standardiseret grundlag, der 

hjælper rådgiverne på jobcentrene med at finde de mest egnede ydelser/tilbud til den enkelte. 

Rådgiverne ved jobcentrene har en bred skønsmargen, når de skal fastlægge den kurs, NEET'en skal 

følge med ungdomsgarantiordningen. Der er ved at blive udarbejdet retningslinjer til brug for 

personalet i jobcentrene, når de skal opstille den kvalitative profil, der efterfølgende fører til 

underskrivelsen af en personaliseret tjenesteydelseskontrakt. Den obligatoriske anvendelse af dette 

system bidrager til en ensartet behandling af alle NEET'er. 

87. I Spanien er man ved at gå fra en ikke-harmoniseret multiregional profilvurdering 

foretaget af en sagsbehandler til en fælles ramme for vurdering og profilering af NEET'er i 

hele landet. Denne ramme vil være baseret på et standardiseret spørgeskema vedrørende 

beskæftigelsesegnethed, som er udarbejdet af den offentlige arbejdsformidling og de 

selvstyrende regioner. 

88. Et automatiseret system er ikke nødvendigvis bedre end et system, som er fuldt ud 

personaliseret, eller et kombineret system. Det skal imidlertid understreges, at førstnævnte 

system er mere tilbøjeligt til at sikre en ensartet og sammenhængende behandling af 
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samtlige NEET'er, mens det andet i højere grad afhænger af sagsbehandlernes evner og 

erfaring. 

89. Begrebet "kvalitetstilbud" varierer fra medlemsstat til medlemsstat

Flere medlemsstater har defineret et kvalitetstilbud 

24

90. I to af de medlemsstater, der er omfattet af denne beretning (Italien og Slovakiet), har 

ungdomsgarantien tilmed også bidraget til udviklingen af en omfattende definition af 

kvalitetstilbud, som i Slovakiets tilfælde er retlig bindende (jf. 

, men der findes en 

række fælles kriterier. I Irland, Frankrig og Portugal defineres et kvalitetstilbud i forholdsvis 

brede vendinger i de nationale planer for gennemførelsen af ungdomsgarantien og knyttes 

direkte til varig integration på arbejdsmarkedet. I den spanske plan for gennemførelsen af 

ungdomsgarantien defineres de vigtigste kendetegn for "god kvalitet" derimod i forbindelse 

med hver enkelt type tilbud. 

tekstboks 6

Tekstboks 6 - Definition af kvalitetstilbud i Slovakiet 

). Kroatien har 

endnu ikke fastlagt en definition af kvalitetstilbud, men en sådan er for tiden ved at blive 

behandlet i det nyligt oprettede råd for implementeringen af planen for gennemførelse af 

ungdomsgarantien. 

Kvalitetstilbud er defineret i arbejdsformidlingsloven. Alle jobtilbud, der støttes under enten 

statsbudgettet eller ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF, skal angive en mindstearbejdstid for og 

varighed af arbejdskontrakten/den selvstændige erhvervsaktivitet samt opfylde krav vedrørende 

jobbets varighed efter støttens ophør. Derudover skal det også omfatte det månedlige tilskud og den 

samlede varighed. Tilbuddet skal også tage hensyn til modtagerens sundhedsstatus, hans/hendes 

kvalifikationer og faglige færdigheder samt tidligere erfaring. I april 2015 blev det i lov nr. 61/2015 

sml. om erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse i detaljer fastsat, hvad der udgør et 

kvalitetslærepladstilbud inden for rammerne af tosporede uddannelser. 

                                                      

24 I Rådets udkast til konklusion om gennemførelsen af ungdomsgarantien og 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (15015/16 af 1. december 2016) opfordres der til drøftelse af 
standarder for kvalitetskriterier inden for indikatorrammen. 



45 

 
 

91. En juridisk definition af kvalitetstilbud garanterer ikke i sig selv et positivt resultat af 

deltagelsen i ungdomsgarantiordningen. Uanset tilbuddenes kvalitet er økonomisk vækst en 

forudsætning for varig integration af NEET'er på arbejdsmarkedet. 

Dataenes utilstrækkelige kvalitet gjorde det vanskeligt at vurdere ungdomsgarantiens 

resultater 

92. Rådets henstilling fremhæver behovet for at overvåge og evaluere alle foranstaltninger 

under ungdomsgarantiordningerne. Der er behov for data af god kvalitet til at udvikle 

evidensbaserede politikker og interventioner på grundlag af, hvad der fungerer, hvor og 

hvorfor, hvilket sikrer en effektiv anvendelse af ressourcerne og et positivt afkast på 

investeringen. 

93. Vi undersøgte derfor, om medlemsstaterne havde indført systemer, der gjorde det 

muligt effektivt at overvåge og evaluere gennemførelsen af deres ungdomsgarantiordninger. 

94. En forudsætning for at kunne vurdere de fremskridt, der er gjort som følge af 

ungdomsgarantien, er, at der er fastlagt en udgangssituation inden gennemførelsen heraf 

(f.eks. antallet af NEET'er, der modtog støtte fra den offentlige arbejdsformidling, inden 

ordningen blev iværksat). I denne henseende havde alle de besøgte medlemsstater kun 

begrænsede oplysninger om de former for støtte, som NEET'er havde modtaget, det antal 

tilbud/tjenesteydelser, der var stillet til rådighed, og de dermed forbundne omkostninger. 

95. Vi noterede også flere uoverensstemmelser og problemer med hensyn til 

pålideligheden af de data, som medlemsstaterne indberettede til Beskæftigelsesudvalget. 

Det indvirker på sammenligneligheden, da de har forskellige måder at indberette data til 

Beskæftigelsesudvalget på vedrørende f.eks. målaldersgruppen, metoden til beregning af 

antallet af nytilkomne ved iværksættelsen af ungdomsgarantien, oplysninger om 

udtrædelser og tilgængeligheden af opfølgende oplysninger (jf. også bilaget

96. I de medlemsstater, der havde flere ungdomsgarantiudbydere, men intet enkelt 

harmoniseret rapporteringssystem, blev der konstateret problemer blandt andet med 

hensyn til fuldstændigheden af data. 

). 
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97. Dette er f.eks. tilfældet i Frankrig, hvor de nationale myndigheder ikke er i stand til at 

rapportere om NEET'ernes situation, efter at de har forladt ordningen (jf. punkt 55). Hertil 

kommer, at det franske overvågningssystem ikke omfatter alle potentielle 

ungdomsgarantiudbydere. F.eks. er de tilbud, som undervisningsministeriet har givet til 

unge, der forlader skolen i utide, gennem netværket Réseaux Formation Qualification 

Emploi, ikke omfattet. Der opstod en lignende situation i Portugal, hvor 

undervisningsministeriets tilbud til NEET'er ikke blev indberettet. 

98. Italien, derimod, har indført et omfattende system til elektronisk overvågning af 

ungdomsgarantien (jf. tekstboks 7

Tekstboks 7 - Anvendelse af en integreret database til overvågning af ungdomsgarantien (Italien) 

). 

I 2014 etablerede Italien et elektronisk system til forvaltning af ungdomsgarantiordningen. Det er 

udformet til at registrere og derefter kontrollere programdeltagernes NEET-status i én enkelt 

database. Dataene i systemet, som indeholder oplysninger om deltagernes ansættelsesstatus, 

omfatter også oplysninger fra de lokale tjenester og jobcentre. Dette system er også knyttet til 

undervisningsministeriets database, hvilket gør det muligt at kontrollere den uddannelsesmæssige 

situation for de pågældende personer. Ugentlige indberetninger af antallet af registrerede NEET'er 

og de fremsatte tilbud offentliggøres i sektionen om overvågning på et specifikt websted om 

ungdomsgarantien. 

Vurdering af bidraget fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

99. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet blev indført for at støtte gennemførelsen af 

ungdomsgarantien og styrke og fremskynde gennemførelsen af foranstaltninger, der er 

rettet mod de enkelte NEET'er. 

100. Da finansieringen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet supplerer den finansiering, der er 

til rådighed under ESF, og udgør en væsentlig del af de finansielle midler, der er til rådighed 

til gennemførelsen af ungdomsgarantien, vurderede vi, hvordan den bidrager til de aspekter, 

der allerede er behandlet i de foregående afsnit i denne beretning i relation til den 

overordnede gennemførelse af ungdomsgarantien. 
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101. Vi undersøgte derfor: 

- om der var gennemført passende analyser og vurderinger i forbindelse med de 

interventioner under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der indgik i de operationelle 

programmer 

- om der var opstillet meningsfulde mål og overvågningsmekanismer med henblik på at 

vurdere resultaterne 

- hvilke resultater der hidtil var blevet opnået, og om de var i overensstemmelse med de 

fastsatte mål. 

Utilstrækkelig vurdering af NEET-gruppen indvirkede på udformningen af operationelle 

programmer, der støttes under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet  

102. I betragtning af NEET-gruppens forskellighed - et forhold, som blev påpeget i Rådets 

henstilling - skulle der have været foretaget en detaljeret vurdering for korrekt at kunne 

fastlægge målgruppen for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

103. Vi konstaterede, at de vurderinger, som de besøgte medlemsstater havde foretaget 

med henblik på at fastlægge målgruppen for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, var 

overfladiske og generiske. Alle fem medlemsstater havde inddelt målgruppen for 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i to undergrupper: inaktive NEET'er og arbejdsløse 

NEET'er. Der var ingen specifik målretning mod kategorier såsom unge, der forlader skolen i 

utide, økonomisk og socialt sårbare personer, langtidsledige eller de personer, der befinder 

sig længst fra arbejdsmarkedet. 

104. I Frankrig hedder det f.eks. i det nationale operationelle program under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, at halvdelen af NEET'erne mellem 15 og 24 er højt 

kvalificerede og midlertidigt fraværende fra arbejdsmarkedet. Det fremgår imidlertid ikke, 

om midlerne fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet vil være koncentreret om den resterende 

del af gruppen, som med større sandsynlighed vil have behov for støtte. 

105. Ingen af de fem besøgte medlemsstater havde foretaget en samlet vurdering af NEET-

gruppens karakteristika, eftersom de kun anvendte statistiske data som f.eks. alder og 
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regional fordeling samt uddannelsesniveau til at underbygge de muligheder, der indgik i det 

operationelle program. De nationale myndigheder foretog derfor ikke en egentlig 

gabsanalyse. 

106. Der blev heller ikke foretaget undersøgelser til at identificere NEET'ernes lokalisering og 

deres sociale, familiemæssige og økonomiske baggrund. Der blev heller ikke foretaget 

undersøgelser for at finde ud af, hvilke foranstaltninger der kunne maksimere den varige 

integration af de forskellige undergrupper af NEET'er på arbejdsmarkedet. Der blev heller 

ikke benyttet markedsvurderinger til at fastlægge antallet af unge, der ville deltage i de 

støttede foranstaltninger under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, såsom jobtilbud, 

uddannelsestilbud, praktikophold eller lærlingeuddannelser. Der blev ikke foretaget 

gabsanalyser eller vurderinger af misforholdet mellem udbudte og efterspurgte 

kvalifikationer for at begrunde de prioriterede indsatsområder. 

107. I de fem besøgte medlemsstater blev det samlede antal NEET'er, der nyder godt af 

finansiering under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, opgjort på grundlag af det beløb, der 

skulle tildeles til en bestemt type tilbud, og enhedsomkostningerne hertil. Tildelingen til den 

enkelte specifikke type tilbud var ikke baseret på en vurdering. 

108. F.eks. vedtog Spanien en række foranstaltninger, der skulle finansieres under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, men de enkelte regioner havde beføjelse til at beslutte de 

nøjagtige karakteristika og omkostninger for hver enkelt foranstaltning, der skulle 

medfinansieres af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

109. Manglen på fyldestgørende viden om NEET-gruppen var medvirkende til, at de 

operationelle programmer blev udformet meget vagt og ikke definerede de målgrupper, der 

var i størst nød, eller redegjorde for, hvorfor de foreslåede foranstaltninger ville være de 

mest hensigtsmæssige til at afhjælpe det eksisterende misforhold. 

110. Vi konstaterede, at den vigtigste drivkraft for tildelingen af midler var tilgængeligheden 

af udbydere, der kunne give NEET'erne tilbud. Det kroatiske operationelle program under 

ESF nævner udtrykkeligt, at midlerne fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er rettet mod 

inaktive og arbejdsløse NEET'er, der hurtigt kan deltage i foranstaltninger, mens 

langtidsledige NEET'er finansieres af ESF fra 2019 og fremefter. 
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111. Relevante interessenter, navnlig ungdomsorganisationer, fagforeninger og 

arbejdsgiverorganisationer blev rent faktisk hørt i forbindelse med udarbejdelsen af de 

operationelle programmer. Men, da vi interviewede disse organisationer, klagede nogle over 

procedurens gennemsigtighed og mente, at der manglede en passende høring. I Portugal 

hævdede repræsentanter for fagforeninger og ungdomsorganisationer f.eks., at de først blev 

anmodet om at deltage på et sent stadium i udarbejdelsen af det operationelle program. 

Risiko for, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF erstatter nationale midler 

112. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativets midler ydes over EU's budget som et supplement til 

de allerede disponible ESF-midler til operationelle programmer for perioden 2014-2020, 

således at der kan ydes supplerende støtte til at hjælpe de enkelte NEET'er, navnlig dem, 

som har størst behov. De EU-midler, der anvendes til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF, 

må dog ikke erstatte offentlige eller tilsvarende udgifter i medlemsstaterne25

113. De besøgte medlemsstater var ikke i stand til at bekræfte, om midlerne under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF ville føre til en nettostigning i de offentlige udgifter, 

der tildeles til NEET'er. Der er derfor risiko for, at midlerne fra 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF ikke vil føre til en nettostigning i de tilgængelige 

midler til NEET'er, og at de i det mindste delvist vil erstatte udgifter, der tidligere er blevet 

finansieret over de nationale budgetter. Denne risiko var så meget desto større, fordi 

udgifterne var støtteberettigede fra september 2013, selv om Kommissionen først 

godkendte de første operationelle programmer/akser under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF i juni/juli 2014 (i Frankrig og Italien), og de resterende 

fire operationelle programmer, vi undersøgte, blev godkendt ved udgangen af 2014. 

. 

114. Desuden viste vores gennemgang af operationelle programmer/akser under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF også, at de fleste af de foranstaltninger, der skulle 

modtage finansiering under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, allerede eksisterede før 

indførelsen af ungdomsgarantien. For Portugals vedkommende var dette tilfældet for 81 % 

                                                      

25 Artikel 95, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 
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af midlerne fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Selv om dette i sig selv ikke nødvendigvis 

er negativt, viser det, at der er en risiko for, at støtten fra 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF erstatter nationale midler. 

115. Det er også uklart, om de målværdier for resultatindikatorer på output-niveau, der er 

fastsat i de operationelle programmer under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF, svarer til 

en nettostigning i antallet af NEET'er, der modtager støtte, eller ej. F.eks. sigter aksen under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i det spanske operationelle ESF-program mod at yde støtte 

til 1 057 527 NEET'er. De nationale myndigheder bekræftede imidlertid ikke, at dette svarer 

til en nettostigning i antallet af tilbud, der vil blive givet til dem (sammenlignet med før 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet trådte i kraft). 

116. Det er endnu mere vanskeligt at vurdere merværdien af midlerne fra 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med hensyn til at støtte NEET'er, når de operationelle 

programmer kun delvis begrunder tildelingen af de disponible midler. Dette er tilfældet for 

Kroatien, hvor kun 69 % af de midler, der er til rådighed for 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativets akse i det operationelle ESF-program, er afsat til særlige 

foranstaltninger, mens de resterende 31 % endnu ikke er knyttet til nogen foranstaltninger. 

Kvaliteten af data og Kommissionens vejledning om dataindsamling indvirker på målingen 

af resultaterne af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

117. I forordningen er der opstillet 12 obligatoriske resultatindikatorer til at måle de 

resultater, der opnås som følge af anvendelsen af midlerne under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF26

118. Vi vurderede hensigtsmæssigheden af de udgangsscenarier og resultatmål, som de 

besøgte medlemsstater havde fastsat, samt den måde, hvorpå de er indsamlede og 

rapporterede overvågningsdata. 

. Der skal fastsættes et udgangsscenario og mål for 

alle disse indikatorer, og efterfølgende skal data om gennemførelsen overvåges og 

indberettes. 

                                                      

26 Forordning (EU) nr. 1304/2013 (bilag II). 
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119. Under forhandlingerne om de operationelle programmer er Kommissionen forpligtet til 

at kontrollere pålideligheden af de anvendte udgangsscenarier for at sikre, at målene er 

robuste. Dette er en del af den forudgående kontrol af betingelser, og såfremt 

udgangsscenariet ikke kan underbygges af dokumentation, eller der mangler historiske data, 

skal den pågældende medlemsstat udarbejde en handlingsplan. 

Kvaliteten af data gør det vanskeligt at vurdere udgangsscenarier og mål 

120. Kommissionen giver medlemsstaterne vejledning i, hvordan udgangspunkterne afgøres. 

I alle de medlemsstater, der var omfattet af revisionen, bemærkede vi imidlertid, at 

udgangspunktet for resultatindikatorerne generelt var baseret på historiske data om 

succesraten for afslutning af lignende foranstaltninger, på deltagernes efterfølgende 

integration på arbejdsmarkedet og på statistiske oplysninger, såsom fordelingen mellem 

inaktive og arbejdsløse deltagere. 

121. Vi anmodede de nationale myndigheder om at fremlægge beviser til støtte for de 

underliggende data i denne henseende. Alle medlemsstater fremlagde generelle oplysninger 

om processen med at indsamle data, men ingen var i stand til at levere de ønskede 

oplysninger i fuldt omfang. 

122. I Italien og Spanien var indsamlingen af data f.eks. resultatet af en bottom-up-tilgang. 

For begge medlemsstaters vedkommende blev der således fremlagt bevis for, at data om 

NEET'ernes succesrate for afslutning af foranstaltningerne og deres efterfølgende 

integration på arbejdsmarkedet var indsamlet på regionalt plan. De underliggende data, som 

de forskellige regioner havde anvendt til at fastlægge udgangspunktet, blev imidlertid ikke 

stillet til rådighed for Rettens vurdering. 

123. I Portugal blev de underliggende data forelagt, men vi konstaterede fejl i beregningen af 

indikatorerne. Desuden var de data, der anvendes til at vurdere udgangsindikatorerne, ikke 

tilstrækkeligt omfattende (jf. tekstboks 8

Tekstboks 8 - Konstaterede svagheder i fastsættelsen af udgangsværdier i Portugal 

). 

Regnefejl: Ved beregningen af udgangsværdien for indikator CR01 ("Arbejdsløse deltagere, som 

fuldfører den af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet støttede intervention") stemte nævneren ikke 
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overens med de data, der blev anvendt til at beregne tælleren, eftersom nævneren omfattede flere 

foranstaltninger end dem, der blev anvendt til at beregne tælleren. Hvis der havde været 

overensstemmelse mellem de to beregninger, ville udgangsscenariet være steget fra 50,5 % til 79 %. 

Der blev konstateret lignende problemer i indikator CR04 og CR07, som er en variant af indikator 

CR01, men som anvendes i forbindelse med langtidsledige og inaktive NEET'er. 

Utilstrækkelig repræsentativitet: De resultater, der blev opnået med programmet INSERJOVEM, blev 

brugt som reference for at vurdere indikatorerne CR02 ("Arbejdsløse deltagere, som får tilbudt 

beskæftigelse, videreuddannelse, en læreplads eller et praktikophold umiddelbart efter deltagelsen") 

og CR03 ("Arbejdsløse deltagere, som er under uddannelse/videreuddannelse, som opnår formelle 

kvalifikationer eller er i beskæftigelse, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, umiddelbart 

efter deltagelsen"). INSERJOVEM-programmet er dog ikke tilstrækkelig bredt til at være 

repræsentativt for foranstaltninger på uddannelses- eller iværksætterområdet. Der blev konstateret 

lignende problemer i indikator CR05, CR06, CR08 og CR09, som er en variant af CR02 og CR03, men 

som anvendes i forbindelse med langtidsledige og inaktive NEET'er. 

124. Et vigtigt element for fastsættelsen af både udgangs- og målværdier for 

resultatindikatorerne er fastlæggelsen af den forventede succesrate for deltagerne. I 

Kroatien og Portugal blev der anvendt forskellige succesrater afhængigt af deltagernes 

status, når de trådte ind i ordningen, idet inaktive NEET'er havde en lavere forventet 

succesrate. Der blev imidlertid ikke fremlagt dokumentation, der kunne begrunde de 

forskellige rater, som blev anvendt. I Spanien og Italien blev der anvendt samme forventede 

succesrater, uanset om deltagerne var inaktive eller arbejdsløse, da der ingen statistisk 

korrelation var mellem deres status ved indtræden og deres succesrate. 

125. For så vidt angår de mål, der skulle nås i referenceåret, blev det konstateret, at ikke alle 

medlemsstater forventede at gøre fremskridt i forhold til udgangssituationen. I det franske 

nationale operationelle program under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF svarede de 

mål, der skulle nås, f.eks. til de mål, der allerede var nået tidligere. Når højere anslåede 

succesrater var fastsat som mål, blev disse ikke begrundet, eller kun i meget generelle 

vendinger. 

126. Det var ikke muligt at vurdere pålideligheden af de udgangsscenarier og de mål, der var 

fastsat i alle medlemsstaterne, hvilket enten skyldes, at de underliggende data ikke var 
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tilgængelige for os, eller - når de forelå - at de ikke blev anset for at være af tilstrækkelig 

kvalitet. 

127. For at støtte medlemsstaterne og sikre konsekvens i indberetningen af 

resultatindikatorerne udsendte Kommissionen en vejledning om fastsættelse af de 

minimumskrav, som det enkelte overvågningssystem skal opfylde for at kunne udføre de 

opgaver, der kræves i forordningerne

Spørgsmål i relation til Kommissionens vejledning om dataindsamling 

27

128. Ifølge Kommissionens vejledning bør resultatindikatorerne vedrørende 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF afspejle, om deltagerne fuldfører 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativets intervention, om de efterfølgende modtager et tilbud 

eller reelt ændrer deres situation, uanset om de fuldfører interventionen eller ej, og uanset 

om det modtagne bud er knyttet til deres deltagelse i den af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF støttede foranstaltning. En person, der ikke fuldfører 

en intervention eller et tiltag, der er medfinansieret af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF, kan således medregnes som et positivt resultat med 

hensyn til, at der er modtaget og accepteret et tilbud, hvilket indebærer, at indikatorerne 

vedrørende ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF ikke længere vurderer merværdien af en 

indsats under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Denne tilgang medfører en risiko for, at 

resultaterne overvurderes (jf. 

. 

tekstboks 9

Tekstboks 9 - Ungdomsbeskæftigelsesinitiativets resultater er overvurderede 

). 

Eksempelvis udpeges en person i NEET-gruppen til at deltage i et etårigt uddannelsesprogram, der 

har til formål at give kvalifikationer, som kunne hjælpe den pågældende person med at komme ud på 

arbejdsmarkedet, og lad os antage, at den pågældende person efter seks måneder, og uden at have 

fuldført uddannelsen og erhvervet et certifikat, forlader foranstaltningen, f.eks. for at acceptere et 

tomåneders jobtilbud på et helt andet område. Kommissionens vejledning foreslår, at denne person 

                                                      

27 Bilag D - Practical guidance on data collection and validation (praktisk vejledning om 
dataindsamling og -validering), maj 2016. 
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skal medregnes som en, der ikke har fuldført interventionen under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, 

men som har modtaget et tilbud efter at have forladt interventionen, og som har accepteret et tilbud 

senest fire uger efter afslutningen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativets foranstaltning. Så vil 

indikatoren tage ungdomsbeskæftigelsesinitiativets intervention til indtægt for jobtilbuddet, selv om 

jobtilbuddet faktisk ikke skyldes interventionen. 

129. På grundlag af denne fortolkning er det vanskeligt at måle, om 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativets interventioner har bidraget til en varig integration af 

NEET'er på arbejdsmarkedet. 

130. Endvidere nævner Kommissionens vejledning udtrykkeligt, at resultatindikatorer bør 

tage alle tilbud i betragtning, uanset deres kvalitet, for klart at identificere situationen for en 

person fire uger og derefter seks måneder efter hans/hendes deltagelse i den 

samfinansierede foranstaltning. Den er imidlertid ikke særlig præcis med hensyn til, hvornår 

et tilbud tæller med i resultatindikatorerne, som følge af en temmelig fleksibel fortolkning af 

betingelsen "umiddelbart efter deltagelsen". Tilbud, der modtages i løbet af perioden med 

støtte fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, medregnes som et resultat ligesom tilbud, der 

ikke er knyttet til det tilbud, der støttes under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, og tilbud, 

som er et resultat af deltagerens eget initiativ. 

131. Kommissionens vejledning anfører også, at resultatindikatorerne bør omfatte dem, der 

har opnået en kvalifikation som følge af interventionen28

132. Et andet forhold, som rejser spørgsmål i Kommissionens vejledning, vedrører deltagere, 

som modtager et tilbud som følge af en intervention under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, men ikke accepterer det. Vejledningen indikerer, at dette 

. Hvis for eksempel en intervention 

under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet består i at levere en godkendt uddannelse, der fører 

til en endelig kvalifikation, medregnes denne person, som om den pågældende med fordel 

har fuldført foranstaltningen vedrørende kvalifikationer. Dette resultat regnes imidlertid 

igen automatisk med som et resultat i de indberettede indikatorer for situationen fire uger 

og seks måneder senere. Denne situation blev observeret under besøget i Spanien. 

                                                      

28 Bilag D - Practical guidance on data collection and validation, maj 2016, s. 95. 
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tilbud bør betragtes som et positivt resultat, selv om det afvises og ikke passer til personens 

profil. 

133. Tilsvarende er der tilfældet, hvor en deltager under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

modtager et andet tilbud (der også er støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet) enten 

inden for samme eller et andet område. Hvis personen accepterer det andet tilbud, 

medregnes han/hun som en deltager, der ikke har fuldført den foregående aktion, samtidig 

med at vedkommende tæller som en, der har modtaget et tilbud som følge af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. I realiteten medregnes denne person to gange, og 

midlerne fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet "konkurrerer" om den samme person på en 

ineffektiv måde. 

134. På grundlag af ovenstående konkluderer vi, at Kommissionens fortolkning i dens 

vejledning fører til situationer, hvor de data, der anvendes til rapportering af 

resultatindikatorerne, ikke nøjagtigt afspejler virkningen af de foranstaltninger, der er 

samfinansieret af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, men har en tendens til at overvurdere 

resultaterne. 

Medlemsstaterne udnyttede kun delvist den supplerende forfinansiering til operationelle 

programmer under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF 

135. I maj 2015 foreslog Kommissionen at forhøje den første forfinansieringssats fra den 

specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF til 30 % (i stedet for som normalt 

1 %) for at sikre en hurtig indsats med henblik på at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden29

                                                      

29 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/779 af 20. maj 2015 om ændring af 
forordning (EU) nr. 1304/2013 for så vidt angår et yderligere første forfinansieringsbeløb, der 
udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 
(EUT L 126 af 21.5.2015, s. 1). 

. 

Samme forordning indeholder også et krav om, at 50 % af det yderligere første 

forfinansieringsbeløb, eller 14,5 % af de samlede midler, der er afsat til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne, skal dokumenteres ved fremsendelse 

af mellemliggende betalingsanmodninger senest den 23. maj 2016. Medlemsstater, som ikke 
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opfylder denne betingelse, forpligtes til at tilbagebetale hele den yderligere første 

forfinansiering. 

136. Kun Portugal var i stand til at dokumentere hele den yderligere forfinansiering, der var 

modtaget indtil 23. maj 2016. Resten af de medlemsstater, vi besøgte, var kun i stand til at 

indsende betalingsanmodninger for en brøkdel af den yderligere forfinansiering, spændende 

fra 58 % af beløbet, der blev dokumenteret i Frankrig, til 32 % for Spaniens vedkommende 

(jf. figur 13

137. I 2016 anmodede Kommissionen Spanien om en godtgørelse på 273,6 millioner euro, 

fordi under 50 % af beløbet var underbygget med dokumentation. Det førte imidlertid ikke 

til et tab af EU-midler for medlemsstaten, eftersom det samlede EU-bidrag forblev uændret. 

). 

Figur 13

 

 - Procentdelen af yderligere forfinansiering til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, 

som var underbygget med dokumentation senest den 23. maj 2016 

Kilde: SFC2014. 

138. At medlemsstaterne kun delvist var i stand til at udnytte det øgede omfang af 

forfinansiering, viser, at Kommissionen, da den fremsatte forslag om øget yderligere 

forfinansiering, undervurderede den tid, det tager at etablere passende strukturer til at 

anvende og anmelde udgifter. 
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De rapporterede resultater levede ikke op til forventningerne til foranstaltninger støttet 

under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF 

139. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativets resultater skal demonstreres og formidles tydeligt, 

og der bør tages højde for specifikke ordninger for overvågning og evaluering30 ud over den 

årlige gennemførelsesrapport, der skal forelægges for Kommissionen for hvert operationelt 

program under ESF31

140. I de fem medlemsstater, vi besøgte, gennemgik vi de årlige gennemførelsesrapporter 

for at vurdere de fremskridt, der er sket siden 2013. Vores analyse dækker ikke Kroatien, 

eftersom aftalen om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet først blev undertegnet i november 

2015, og gennemførelsen først startede i anden halvdel af 2015. Desuden indeholdt den 

årlige gennemførelsesrapport for 2015 for Spanien ingen ajourførte tal, men angav tallene 

for 2014 igen

. 

32

141. Ved udgangen af 2015 varierede det, i hvilket omfang medlemsstaterne havde nået de 

outputmål, der var fastsat for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet: i Frankrig (Nord-Pas-de-

Calais), var de oprindelige outputmål, dvs. antallet af deltagere, allerede overskredet 

(111 %), medens kun ca. 23 % af det oprindelige mål var blevet nået i Italien (jf. 

. 

figur 14.1

                                                      

30 Artikel 19 i forordning (EU) nr. 1304/2013. 

). 

31 Artikel 50, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

32 Den årlige gennemførelsesrapport for Spanien for 2015 omfattede ikke ajourførte udgaver af de 
tal, der allerede blev opgivet i den første årlige gennemførelsesrapport, og som var overslag, 
hvilket skyldtes, at de nationale myndigheder besluttede ikke at rapportere tal vedrørende 
endnu ikke formelt udvalgte eller kun delvis gennemførte foranstaltninger. 
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Figur 14

 

 - Opnået ved hjælp af midler fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF pr. 

udgangen af 20151 

1 Dataene for Spanien vedrører kun 2014. 

Kilde: Årlig gennemførelsesrapport for 2015. 

142. Også andelen af deltagere, der har fuldført den under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF finansierede ungdomsgarantiordning, varierer fra 

medlemsstat til medlemsstat: Vi har navnlig bemærket, at under en tredjedel af deltagerne 

afsluttede de interventioner, der indgik i det nationale franske operationelle program under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF og i ungdomsbeskæftigelsesinitiativets/ESF's akse i 

det portugisiske operationelle ESF-program. Dette giver anledning til bekymring med hensyn 
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til effektiviteten af de ungdomsgarantiforanstaltninger, der finansieres af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF (jf. figur 14.2

143. De oplysninger, medlemsstaterne har fremsendt, viser også, at den inaktive NEET-

gruppe, er den, som har draget mindst fordel af foranstaltningerne. I Portugal, for eksempel, 

kom ingen af deltagerne fra den inaktive gruppe. Endvidere havde kun 1 % af deltagerne i de 

fem besøgte medlemsstater et handicap, 8 % var indvandrere (95 % heraf var i Frankrig) og 

22 % kom fra en arbejdsløs husstand (Portugal tegnede sig for 50 % af disse). 

). 

144. De udgiftsniveauer, der indberettes i de årlige gennemførelsesrapporter for 2015, viser, 

at kun Portugal har indsendt en betalingsanmodning svarende til 47 % af det samlede 

budget for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF i løbet af året. Bortset fra Spanien, som 

ikke anmeldte noget beløb i forpligtede udgifter, indgik de resterende medlemsstater 

forpligtelser for mellem 24 % (Italien) og 85 % (Frankrig - Nord-Pas-de-Calais) af det samlede 

budget (jf. 

Begrænset anvendelse af midler fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF pr. udgangen af 

2015 

figur 15). 

Figur 15

 

 - Procentdelen af udgifter, som der var indgået forpligtelser for pr. udgangen af 

2015 

Kilde: Årlig gennemførelsesrapport for 2015. 
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145. Dette viser, at den yderligere EU-finansiering, der er stillet til rådighed via 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF, ikke er blevet udnyttet fuldt ud af medlemsstaterne 

til at iværksætte supplerende støtteforanstaltninger for NEET'er, og der er derfor en risiko 

for, at den yderligere forfinansiering skal betales tilbage til Kommissionen (jf. punkt 135-

138). I denne sammenhæng nævnte mange af medlemsstaterne, at de endnu ikke havde 

udformet de relevante administrative ordninger til at attestere de afholdte udgifter (dvs. at 

de endnu ikke havde udpeget forvaltnings- og attesteringsmyndigheder). Et fælles problem i 

den forbindelse var etableringen af et IT-system, der kunne sikre, at udgifterne kunne 

spores. 

146. Medlemsstaterne skal mindst to gange i løbet af programmeringsperioden evaluere 

effektiviteten, produktiviteten og virkningen af den støtte, der ydes under 

ESF/ungdombeskæftigelsesinitiativet. Den første evaluering skulle være tilendebragt senest 

den 31. december 2015

Forsinkelser i gennemførelsen begrænsede værdien af de første evalueringer af 

støtteforanstaltningerne under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF 

33

147. Vores analyse viste, at eftersom programmerne stadig var i den indledende fase, 

indeholdt ingen af de evalueringsrapporter, som de besøgte medlemsstater havde forelagt, 

en vurdering af effektiviteten af de foranstaltninger, der blev støttet under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, af deres omkostningseffektivitet eller deres virkning. 

Begrænsninger i overvågningssystemerne og manglen på pålidelige data indvirkede også på 

kvaliteten af disse evalueringer. Især rapporterede Spanien, Kroatien og Portugal, at de 

havde oplevet vanskeligheder med at implementere det IT-system, der bruges til at styre 

databasen med oplysninger. 

, og den anden evaluering skal foreligge senest den 31. december 

2018. 

                                                      

33 Artikel 19, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1304/2013. 
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148. På baggrund af ovenstående mener vi, at forsinkelserne i gennemførelsen begrænsede 

anvendeligheden af de første evalueringer, der i henhold til forordningen skulle have 

foreligget senest den 31. december 2015. 

Gennemførelsesvanskeligheder blev bekræftet af de direkte udtagne individuelle sager i 

stikprøven 

149. Vi undersøgte også de individuelle sager for en stikprøve på 175 deltagere i 

ungdomsgarantiforanstaltninger, der var blevet samfinansieret af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF. 35 personer blev tilfældigt udvalgt i hver 

medlemsstat, undtagen i Frankrig, hvor 20 deltagere blev udvalgt fra det nationale 

operationelle program og andre 15 fra det operationelle program for Nord-Pas-de-Calais. 

150. Da deltagerne tiltrådte ungdomsgarantiordningen, var 78 % af alle udvalgte deltagere 

arbejdsløse, mens 14 % var inaktive og 8 % ikke opfyldte kriterierne for at kunne betragtes 

som NEET'er (jf. figur 16.1). Endvidere havde 11 % af deltagerne påbegyndt 

foranstaltningen, inden ungdomsgarantiordningen blev iværksat, eller lå uden for den 

aldersgruppe, der var fastsat i det operationelle program34

                                                      

34 De spanske regler for støtteberettigelse krævede forudgående registrering i 
ungdomsgarantidatabasen - Sistema Nacional de garantía juvenil. Den 3. december 2015 
spurgte Spanien desuden Kommissionen, om den kunne hæve aldersgrænsen for modtagere fra 
det operationelle program under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, men det blev konstateret, 
at nogle deltagere var over 25 før denne dato. 

, hvilket gjorde, at de ikke var 

berettiget til medfinansiering. 
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Figur 16

 

 - Karakteristika for ungdomsbeskæftigelsesinitiativets deltagere i stikprøven 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne om de enkelte deltagere. 

151. 54 % af deltagerne var koncentreret i aldersgruppen 22-25 (jf. figur 16.2). 80 % havde 

desuden en uddannelse på sekundærtrinnet eller derover, mens mere end 30 % havde en 

videregående uddannelse (jf. figur 16.3

152. 25 af de 175 personer, der er omfattet af denne gennemgang, forlod 

ungdomsgarantiordningen uden at have modtaget et tilbud om beskæftigelse, en 

praktikplads, videreuddannelse eller en læreplads. De resterende 150 modtog et tilbud, og 

her tegner praktikophold sig alene for 45 % af tilbuddene (jf. 

). Disse tal bekræfter, at de, der fik størst gavn af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, var dem, der var mest kvalificerede og bedst uddannede. 

figur 17
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). I de 25 tilfælde, hvor 

der ikke var modtaget et tilbud, skyldtes det enten, at modtagerne droppede ud, eller at 

ledsageforanstaltningen udløb, uden at det førte til et tilbud. Det var tilfældet i Frankrig, 

hvor nogle ungdomsgarantiudbydere holdt op med at yde støtte til NEET'erne efter fire 

måneder, fordi de havde fejlfortolket, hvordan firemånedersreglen skulle anvendes. 
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Figur 17

 

 - Typer af tilbud 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne om de enkelte deltagere. 

153. I Italien skal det bemærkes, at der i alle sager i stikprøven af personer, der trådte ind i et 

tilbud om praktikophold (ni personer), var betydelige forsinkelser i betalingerne til 

praktikophold (mindst to måneder). Italien erkendte, at forsinkede betalinger generelt var et 

tilbagevendende problem for praktikophold og ikke kun i forbindelse med stikprøven. 

Betalingerne var således i gennemsnit forsinket med 64 dage. 

154. I gennemsnit går der 112 dage (dvs. mindre end fire måneder) fra deltageren tilmeldes 

ungdomsgarantien til tilbuddet accepteres. I 27 % af tilfældene gik der imidlertid mere en 

fire måneder mellem tilmeldingen og accepten af tilbuddet, og i 7 % af tilfældene gik der et 

år. 

155. Ud fra medlemsstaternes kriterier for, hvad der udgør et kvalitetstilbud, blev 91 % af de 

tilbud, som blev tilbudt til deltagerne, anset for at være af god kvalitet. Der blev imidlertid 

konstateret et misforhold mellem deltagernes profiler og tilbuddene (jf. tekstboks 10
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Tekstboks 10 - Eksempler på misforhold mellem de enkelte deltageres profiler og tilbuddene 

En person med en universitetsuddannelse som bygningsingeniør og med tre års erhvervserfaring som 

matematiklærer modtog et tilbud om et etårigt praktikophold på en sprogskole med det formål at 

udvikle sine kvalifikationer som underviser og lære, hvordan man agerer i klasseværelset. Efter ni 

måneder forlod deltageren praktikopholdet og gik ud til arbejdsløshed. 

En person med en universitetsuddannelse i arbejdsmarkedsrelationer modtog et tougers jobtilbud 

som bygningsarbejder, selv om hans sag ikke indeholdt nogen henvisning til tidligere erfaringer på 

dette område eller en særlig interesse i arbejdet på dette område. 

En person med en mastergrad i juridisk og kriminalteknisk psykologi modtog et tilbud om 

efteruddannelse i markedsføring og forvaltning uden at have vist særlig interesse i dette område. 

156. Da vi gennemgik sagerne, havde 62 % af deltagerne afsluttet foranstaltningen, 23 % var 

stadig i gang med foranstaltningen, og 15 % havde opgivet den modtagne foranstaltning (ca. 

to tredjedele af dem i Kroatien) (jf. figur 18.1). 

Figur 18

 

 - Andel fuldførte foranstaltninger og aktuel status for deltagere 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne om de enkelte deltagere. 

157. Varigheden af deltagernes integration på arbejdsmarkedet er fortsat en udfordring. 
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vendt tilbage til NEET-status. Hertil kommer, at situationen for 27 % af deltagerne (især i 

Spanien, Frankrig og Italien) er ukendt (jf. figur 18.2

158. Tilbud om beskæftigelse og praktikophold gav bedre resultater med hensyn til 

integration af deltagerne på arbejdsmarkedet (jf. 

). 

figur 18.3) Dette kan delvis forklares, ved 

at deltagere i disse foranstaltninger i mindre grad var afskåret fra arbejdsmarkedet, havde 

de højeste uddannelsesniveauer og havde flere års erhvervserfaring. Lærlingeuddannelser 

udviste de bedste resultater med hensyn at afholde deltagerne fra at vende tilbage til NEET-

status. Det hænger sammen med lærlingeuddannelsens varighed, som strækker sig over et 

til tre år. 

159. Vi konkluderer, at de syv medlemsstater har gjort fremskridt med hensyn til 

gennemførelsen af ungdomsgarantien, og at der er nået en række resultater, men at den 

nuværende situation, her mere end tre år efter vedtagelsen af Rådets henstilling, ikke lever 

op til de oprindelige forventninger, som opstod ved iværksættelsen af ungdomsgarantien, 

som sigter mod at skaffe alle NEET'er et kvalitetstilbud inden for fire måneder. Hertil 

kommer, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativets bidrag til at opfylde ungdomsgarantiens mål i 

de fem besøgte medlemsstater på tidspunktet for revisionen var meget begrænset. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Vurdering af fremskridt med hensyn til gennemførelsen af ungdomsgarantien 

160. Vores vurdering, som er baseret på de forventninger, som kravene i Rådets henstilling 

om ungdomsgarantien gav anledning til, er, at ingen af medlemsstaterne endnu havde 

sikret, at alle NEET'er havde haft mulighed for inden for fire måneder at udnytte et tilbud, 

der ville hjælpe dem med at blive integreret varigt på arbejdsmarkedet. Eftersom 

ungdomsgarantien er baseret på en henstilling fra Rådet, dvs. "soft law", afhænger dens 

gennemførelse af medlemsstaternes velvilje. 

161. Med hensyn til de fremskridt, der er gjort med identifikation og registrering af NEET'er 

konstaterede vi, at der ikke havde været en markant stigning i andelen af registrerede 

NEET'er ved udgangen af 2015, og at det desuden var vanskeligt at vurdere 

ungdomsgarantiens bidrag (jf. punkt 36-42). 
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162. I samme periode varierede omfanget af positive udtrædelser fra 

ungdomsgarantiordningen i de besøgte medlemsstater, og den mest almindelige årsag til 

udtrædelse var beskæftigelse. I 2014 svarede antallet af positive udtrædelser kun til ca. 

halvdelen af de samlede registreringer, hvilket i 2015 steg til 63 % (jf. punkt 43-50).  

163. 70 % af de positive udtrædelser i 2014 fandt endvidere sted inden for fristen på fire 

måneder. Situationen forværredes imidlertid for fire af de besøgte medlemsstater i 2015, 

hvorved det samlede gennemsnit faldt til 59 % (jf. punkt 51-52). 

164. Med hensyn til varigheden af de positive udtrædelser analyserede vi de tilgængelige 

oplysninger for deltagerne 6, 12 og 18 måneder efter, at de havde forladt 

ungdomsgarantiordningen. Vi konstaterede, at varighedsgraden forværredes progressivt fra 

6 til 12 til 18 måneder (jf. punkt 53-59). 

Anbefaling 1 

I forbindelse med fremtidige initiativer på beskæftigelsesområdet bør medlemsstaterne og 

Kommissionen: 

- styre forventningerne ved at fastsætte realistiske og opnåelige målsætninger og mål 

- foretage gabs- og markedsanalyser, inden ordningerne oprettes. 

Frist for gennemførelse: Så snart der foreslås et nyt initiativ. 

Analyse af de faktorer, der indvirker på resultaterne af ungdomsgarantien 

Strategierne uegnede til at nå alle NEET'er 

165. Medlemsstaterne opstillede ikke passende strategier med klare milepæle og mål for at 

nå alle NEET'er. Nogle medlemsstater målrettede således ikke foranstaltningerne mod alle 

unge som anbefalet i Rådets henstilling, men kun mod en undergruppe. Desuden påhvilede 

det i nogle tilfælde NEET'erne at være proaktive for at deltage i ordningen. Der er derfor 

behov for en større indsats for at støtte de unge, der befinder sig længst fra 
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arbejdsmarkedet, hvilket Kommissionen også konkluderer i sin meddelelse35

166. Relevante interessenter kan være nøgleaktører i bestræbelserne på at nå dem, der er 

længst væk fra arbejdsmarkedet. De var til en vis grad involveret i alle de besøgte 

medlemsstater, men der er behov for en klar definition af, hvordan de skal deltage, og 

hvordan de kan bidrage til processen på den mest effektive og produktive måde (jf. 

punkt 68-70). 

 (jf. punkt 61-

67). 

167. Den inaktive NEET-gruppe (som er længst fra arbejdsmarkedet) forblev stabil på 

omkring 2 millioner personer i de besøgte medlemsstater i perioden mellem 2013 og 

udgangen af marts 2016, mens gruppen af arbejdsløse NEET'er faldt fra 2,7 millioner til 

2,3 millioner personer (jf. punkt 71-72). 

Anbefaling 2 

Medlemsstaterne bør indføre passende opsøgende strategier til at identificere hele NEET-

gruppen med henblik på at registrere den. Disse strategier bør indeholde konkrete og 

målbare årlige mål og identificere de vigtigste udfordringer og passende handlingsplaner til 

at overvinde disse udfordringer. Kommissionen bør støtte medlemsstaterne i denne 

henseende. 

Frist for gennemførelse: medio 2018. 

Medlemsstaterne foretog ikke en vurdering af omkostningerne og de disponible midler 

168. Beskæftigelsespolitikken hører primært under medlemsstaternes kompetence, men 

ingen af de syv besøgte medlemsstater var i stand til at give et skøn over de yderligere 

forventede omkostninger, der var forbundet med at give et tilbud til alle NEET'er inden for 

fire måneder. Deres planer for gennemførelsen af ungdomsgarantien indeholdt endvidere 

                                                      

35 COM(2016) 646 final. 



68 

 
 

en række foranstaltninger, der skulle udbydes til NEET'er på basis af 2014-2020 ESI-

fondsfinansieringen, navnlig fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og ESF (jf. punkt 73-75). 

169. ILO og Eurofound har i deres seneste undersøgelser anslået omkostningerne til 

gennemførelsen af en ungdomsgaranti på EU-plan, og sammenholdt med disse 

omkostninger udgør de midler, der er til rådighed fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF 

for perioden 2014-2020, kun en lille del af det krævede beløb. Det er derfor ikke muligt at 

adressere alle de unge, der bliver arbejdsløse eller forlader det formelle uddannelsessystem, 

hvilket ellers var det, som Rådets henstilling gav forventning om, alene med de ressourcer, 

der er til rådighed fra EU-budgettet (jf. punkt 76-78). 

Anbefaling 3 

Medlemsstaterne bør udarbejde en samlet oversigt over, hvad det vil koste at gennemføre 

ungdomsgarantien for hele NEET-gruppen. På grundlag af dette skøn bør de prioritere de 

relevante foranstaltninger, der skal gennemføres alt efter den tilgængelige finansiering. 

Kommissionen bør støtte medlemsstaterne i denne proces, når de anmoder den herom. 

Frist for gennemførelse: medio 2018. 

Problemer i relation til en varig integration af NEET'er 

170. Det er vores vurdering, at der ikke er foretaget en dækkende analyse af NEET-gruppen. 

Alle de besøgte medlemsstater behandlede imidlertid problemet med misforholdet mellem 

udbudte og efterspurgte kvalifikationer i forskellige undersøgelser, men der blev ikke taget 

tilstrækkeligt hensyn til konklusionerne af disse undersøgelser i forbindelse med 

udformningen af typerne og antallet af de tilbud, der skulle indgå i planerne for 

gennemførelsen af ungdomsgarantien (jf. punkt 81-83). 

171. Samtlige medlemsstater har overvejet en definition af et "kvalitetstilbud", og mens 

definitionen af dette begreb varierer, findes der en række fælles kriterier. I tre 

medlemsstater defineres begrebet forholdsvist bredt i de nationale planer for 

gennemførelsen af ungdomsgarantien, og begrebet er knyttet direkte til varig integration på 

arbejdsmarkedet. Det er en fornuftig udvikling, men det garanterer ikke i sig selv et positivt 
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resultat af deltagelsen i ungdomsgarantien, eftersom tilstrækkelig økonomisk vækst er en 

forudsætning for en varig integration af NEET'er på arbejdsmarkedet (jf. punkt 89-91). 

172. Vi fremhævede dette problem i sektionen om resultater ovenfor, da vi viste, at andelen 

af positive udtrædelser faldt efterhånden som tiden gik, efter at deltagerne havde forladt 

ordningen (efter henholdsvis 6, 12 eller 18 måneder). En passende vurdering af færdigheder 

og passende opstilling af profiler på baggrund af efterspørgslen på arbejdsmarkedet er 

afgørende for mere varig integration på arbejdsmarkedet (jf. punkt 84-88). 

Anbefaling 4 

Sammen med Beskæftigelsesudvalget bør Kommissionen udvikle og foreslå standarder for 

kvalitetskriterier for de tilbud, der skal gives under ungdomsgarantien. 

Medlemsstaterne bør sikre, at tilbud kun anses for at være af "god kvalitet", hvis de passer 

til deltagerens profil og efterspørgslen på arbejdsmarkedet og fører til varig integration på 

arbejdsmarkedet.  

Frist for gennemførelse: medio 2018. 

Data af ringe kvalitet 

173. Samtlige besøgte medlemsstater havde kun begrænsede oplysninger om den type 

bistand, som NEET'er havde modtaget forud for iværksættelsen af ungdomsgarantien, om 

antallet af tilbud/tjenesteydelser og de dermed forbundne omkostninger. Vi noterede også 

flere uoverensstemmelser og problemer med hensyn til pålideligheden af de data, som 

medlemsstaterne indberettede til Beskæftigelsesudvalget, hvilket indvirkede på 

sammenligneligheden. I de medlemsstater, der havde flere ungdomsgarantiudbydere, men 

intet harmoniseret rapporteringssystem, blev der konstateret problemer blandt andet med 

hensyn til fuldstændigheden af data (jf. punkt 92-98). 

Anbefaling 5 

Kommissionen bør identificere og udbrede gode praksis i overvågning og rapportering på grundlag 

af sit overblik over de systemer, der findes rundt omkring i medlemsstaterne. 
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Medlemsstaterne bør forbedre deres overvågnings- og rapporteringssystemer, således at 

der regelmæssigt leveres kvalitetsdata til fremme af udviklingen af mere evidensbaserede 

ungdomspolitikker. De bør navnlig forbedre kapaciteten til at følge op på de deltagere, der 

udtræder af ungdomsgarantien, for at nedbringe antallet af ikke kendte udtrædelser mest muligt. 

Frist for gennemførelse: medio 2018. 

Vurdering af bidraget fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

174. Da finansieringen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet supplerer den finansiering, der er 

til rådighed under ESF, og udgør en væsentlig del af de finansielle midler, der er til rådighed 

til gennemførelsen af ungdomsgarantien, vurderede vi, hvordan den har bidraget til den 

overordnede gennemførelse af ungdomsgarantien. Vi konkluderer, at bidraget fra 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i de fem besøgte medlemsstater indtil videre har været 

meget begrænset på grund af mangler i udformningen af de operationelle programmer for 

så vidt angår ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, problemer vedrørende målingen af 

resultaterne af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den omstændighed, at den yderligere 

forfinansiering, der var stillet til rådighed, kun delvis var blevet brugt. 

Mangler i udformningen af operationelle programmer for så vidt angår 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

175. Ingen af de fem besøgte medlemsstater havde foretaget en samlet vurdering af NEET-

gruppens karakteristika, og de nationale myndigheder foretog ikke en egentlig gabsanalyse. 

Det samlede antal NEET'er, der kunne nyde godt af finansiering under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, blev opgjort på grundlag af det beløb, der skulle tildeles, 

uden at der blev foretaget en vurdering af typen af tilbud og enhedsomkostningerne. Selv 

om en række relevante interessenter blev hørt, klagede de over procedurens 

gennemsigtighed, og de vurderede, at der manglede en passende høring (jf. punkt 102-111). 
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Anbefaling 6 

Kommissionen bør især i betragtning af den forestående betydelige forhøjelse af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativfinansieringen gennem godkendelsesprocessen for 

ændringer af operationelle programmer sikre, at medlemsstaterne foretager en samlet 

vurdering af NEET-gruppens karakteristika for at sikre, at de foranstaltninger under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der indgår i de operationelle programmer, på 

fyldestgørende vis opfylder de unges behov. 

Gennemførelsesdato: Ændring af operationelle programmer efter en stigning i 

budgettildelingen til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

Risiko for, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF erstatter nationale midler 

176. De besøgte medlemsstater var ikke i stand til at bekræfte, om midlerne under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF ville skabe en nettostigning i de offentlige udgifter, 

der tildeles NEET'er. Der er derfor risiko for, at midlerne under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF ikke vil føre til en nettostigning i de tilgængelige 

midler til NEET'er, og at de i det mindste delvist vil erstatte udgifter, der tidligere er blevet 

finansieret over de nationale budgetter. Vores gennemgang af operationelle 

programmer/akser under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF viste, at de fleste af de 

foranstaltninger, der ville modtage finansiering under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, 

allerede eksisterede, hvilket øger en sådan risiko (jf. punkt 112-116). 

Kvaliteten af data og Kommissionens vejledning om dataindsamling indvirker på målingen 

af resultaterne af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

177. Vi konkluderer, at pålideligheden af de udgangsscenarier og de mål, der er fastsat for 

resultatindikatorerne for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, ikke kunne vurderes i alle de 

besøgte medlemsstater, hvilket enten skyldes, at de underliggende data ikke var 

tilgængelige, eller når de forelå, at de ikke var af tilstrækkelig kvalitet (jf. punkt 119-126). 

178. Desuden fører Kommissionens fortolkning i dens vejledning om dataindsamling til 

situationer, hvor de data, der anvendes til rapportering af resultatindikatorerne, ikke 
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nøjagtigt afspejler virkningen af de foranstaltninger, der samfinansieres af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, men har en tendens til at overvurdere resultaterne (jf. 

punkt 127-134). 

Anbefaling 7 

Kommissionen bør revidere sin vejledning om dataindsamling for at minimere risikoen for, at 

resultaterne overvurderes. Specielt: 

- bør resultatindikatorerne vedrørende ungdomsbeskæftigelsesinitiativet kun rapportere 

situationen for deltagere i ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der afsluttede 

foranstaltningen, og vurdere deres situation henholdsvis fire uger og seks måneder efter 

afslutningen 

- bør deres fuldførelse, når der er tale om en uddannelsesforanstaltning, der sigter mod 

certificering, ikke tælle som målopfyldelse igen henholdsvis fire uger og seks måneder efter 

afslutningen. 

Medlemsstaterne bør revidere deres udgangssituationer og mål i overensstemmelse 

hermed.  

Frist for gennemførelse: September 2017, i tilstrækkelig god tid til, at medlemsstaterne kan 

afspejle det i deres årlige gennemførelsesrapport for 2017. 

Forfinansieringen til operationelle programmer under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF udnyttes ikke fuldt ud 

179. Kommissionen og medlemsstaterne undervurderede den tid, som det tog i praksis at 

træffe de nødvendige administrative foranstaltninger til at starte med at anvende og 

anmelde midler fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, hvilket resulterede i, at 

medlemsstaterne kun delvist brugte den yderligere forfinansiering. Ved udgangen af 2015 

var det således kun Portugal, der havde indsendt en betalingsanmodning til Kommissionen. 

Spanien blev anmodet om at tilbagebetale 273,6 millioner euro (jf. punkt 135-138). 
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De rapporterede resultater levede ikke op til forventningerne til foranstaltninger støttet 

under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF 

180. På grundlag af en gennemgang af de resultater, der er rapporteret i de besøgte 

medlemsstaters årlige gennemførelsesrapporter, noterede vi forskellige grader af opfyldelse 

af ungdomsbeskæftigelsesinitiativets outputmål og i andelen af deltagere, der fuldførte 

interventionen. Vi noterede også, at den inaktive NEET-gruppe var den gruppe, som drog 

mindst fordel af den ydede støtte, og at der kun i begrænset omfang var gjort brug af 

midlerne fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF ved udgangen af 2015 (jf. punkt 138-

142). 

181. Forsinkelser i gennemførelsen begrænsede anvendeligheden af de første evalueringer 

af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der i henhold til forordningen skulle have foreligget 

senest den 31. december 2015 (jf. punkt 144-148). 

Vanskeligheder med gennemførelsen blev bekræftet af de direkte udtagne individuelle 

sager i stikprøven 

182. Resultaterne af stikprøveundersøgelsen viste, at de deltagere, der har haft størst gavn 

af de af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet medfinansierede foranstaltninger, var dem, der 

var nemmest at nå, mens de dårligst stillede grupper var underrepræsenteret. Der blev 

konstateret problemer med hensyn til deltagernes støtteberettigelse, og det var en 

udfordring at sikre deltagernes varige integration på arbejdsmarkedet. Der var yderligere 

mangler i de profiler, der var opstillet for de individuelle deltagere, og i matchingen af 

modtagne tilbud (jf. punkt 149-158). 
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Vedtaget af Afdeling II, der ledes af Iliana Ivanova, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg 

på mødet den 8. marts 2017. 
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Overvågning af ungdomsgarantien: Forskelle blandt medlemsstaterne i de leverede data 
BILAG 

 IE ES FR HR IT PT SK 

Aldersgruppe 18-24 15-29 16-25 15-29 15-29 15-29 15-29 

Starttidspunkt Januar 
2014 

Juli 
2014 

Januar 
2014 

Januar 
2014 

Maj 
2014 

Marts 
2013 

Januar 
2014 

Nytilkomne IE ES FR HR IT PT SK 

Kun nystartede: Nystartede i året (inklusive genindtrådte)  X X   X   
Nystartede plus allerede registrerede (herunder genindtrådte) 

samt personer, der allerede var registreret den dato, 
ungdomsgarantien blev iværksat  

   X  X X 

Løbende rapportering: nystartede i året (inklusive genindtrådte)   X     

Karakteristika ved de nytilkomne IE ES FR HR IT PT SK 

Indtræden i ungdomsgarantiordningen falder sammen med 
registreringen som arbejdsløs (eller med indgivelsen af et krav om 

fuld arbejdsløshedsunderstøttelse) 
X   X  X X 

Individuel ansøgning til ungdomsgarantitjeneste efterfulgt af 
validering af NEET-status (ikke klart, at personer nødvendigvis 

skal være registreret som arbejdsløse) 
 X      

Individuel ansøgning om indtrædelse i ungdomsgarantien 
efterfulgt af en vurdering af status     X   

Ukendt   X     

Status IE ES FR HR IT PT SK 

Alle, der i øjeblikket er registreret i ungdomsgarantien (og ikke 
har accepteret et tilbud).  

Omfatter pr. definition kun personer, der er indtrådt siden 
iværksættelsen af ungdomsgarantien (i 2014) 

X X   X   

Alle, der i øjeblikket er registreret i ungdomsgarantien (og som ikke 
har accepteret et tilbud), uanset registreringsdatoen    X  X X 

Alle, der i øjeblikket er registreret (og som ikke har accepteret et 
tilbud), uanset registreringsdatoen   X     

Udtrædelse IE ES FR HR IT PT SK 

Alle udtrædelser i løbet af året - betyder pr. definition også 
personer, der kom til i 2014 X X   X   

Alle udtrædelser i løbet af året   X     
Alle udtrædelser i løbet af året, herunder dem, der allerede var 

registreret, og som oprindeligt var registreret før datoen for 
oprettelsen af ungdomsgarantien 

   X  X X 

Fuldstændige data om udtrædelse fordelt efter status (positiv) IE ES FR HR IT PT SK 

JA  X   X X  

Delvist X  X X   X 

Fuldstændige data om udtrædelse fordelt efter status (negativ) IE ES FR HR IT PT SK 

JA X   X  X X 

Delvist     X   

NEJ  X X     
Fuldstændige data om forskellige situationer i de opfølgende 

oplysninger IE ES FR HR IT PT SK 

JA X X  X X X X 

NEJ   X     

Varighed IE ES FR HR IT PT SK 

Målt fra registreringsdatoen X X   X   

Målt fra registreringsdatoen - enhver varighed er mulig   X     
Målt fra datoen for iværksættelsen af ungdomsgarantien (for så 

vidt angår allerede registrerede) og registreringsdatoen (for så 
vidt angår nyindtrådte i året) 

   X  X X 
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Særlige bemærkninger: 

Irland: 
• Udtrædelse med henblik på lærlingeuddannelser er medtaget under uddannelse. 
 
Spanien: 
• Den oprindelige målgruppe var 15-24 år, og den blev udvidet til at omfatte unge på 25-

29 år i 2015. 
• Alle udtrædelser rapporteres som subsidierede. Ikke klart, om/hvordan tilbud på det 

åbne marked tælles. Derfor er dataene for Spanien de data, som den offentlige 
arbejdsformidling har sendt, eftersom de også inkorporerer ikke-subsidierede tilbud. 

• 6-måneders opfølgende oplysninger, 2014, om forskellige situationer kun fuldstændige 
for beskæftigede og arbejdsløse. 

 
Frankrig: 
• Frankrig forelagde oplysninger fra to udbydere nemlig den offentlige arbejdsformidling 

(Pôle Emploi) og lokale arbejdsformidlinger rettet mod unge (Missions locales). 
• Da der er risiko for dobbelttælling, er datasættene ikke blevet aggregeret, og tabeller 

med resultaterne af dataindsamlingen omfatter kun data fra den udbyder, der dækker 
den største gruppe af unge (Pôle emploi). 

 
Kroatien: 
• Udtrædelse med henblik på lærlingeuddannelser er medtaget under uddannelse. 
 
Italien: 
• I Italien dækker indtrædelse for 2014 perioden maj 2014-december 2014, hvilket 

betyder, at en betydelig del af de nytilkomne ikke vil have haft mulighed for at nå op på 
fire måneder. 

 
Portugal: 
• Udtrædelse til arbejdsløshed omfatter deltagere i kortvarig uddannelse (25-300 timer). 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING 

"UNGDOMSARBEJDSLØSHED – HAR EU'S POLITIKKER GJORT EN FORSKEL? EN 

VURDERING AF UNGDOMSGARANTIEN OG 

UNGDOMSBESKÆFTIGELSESINITIATIVET" 

RESUMÉ 

Om denne rapport 

Kommissionen er af den opfattelse, at de nuværende resultater af gennemførelsen af 

ungdomsgarantien lever op til de oprindelige forventninger. 

Om end Kommissionen erkender, at der fortsat er brug for en yderligere indsats for at nå ud til alle 

unge og levere kvalitet og rettidige tilbud, understreger den, at ungdomsgarantien har givet positive 

resultater. Den har navnlig, som understreget i Kommissionens meddelelse "Ungdomsgarantien og 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år" (COM(2016) 646 final), leveret et stærkt incitament 

til strukturelle reformer og politisk innovation, som er områder, der ligger uden for emnet for denne 

rapport. 

Kommissionens fælles svar på punkt VI-VIII: 

Kommissionen er af den opfattelse, at de nuværende resultater af gennemførelsen af 

ungdomsgarantien lever op til de oprindelige forventninger. Kommissionen bemærker, at 

Revisionsrettens konklusioner bygger på en vurdering af de aspekter, der er fastlagt for revisionen. I 

sin meddelelse fra oktober 2016 "Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre 

år" (COM(2016) 646 final) peger Kommissionen på de første positive resultater og yderligere 

centrale elementer såsom ungdomsgarantiens incitament til strukturelle reformer og politisk 

innovation. Dette er blevet anerkendt af Det Europæiske Råd, som den 15. december 2016 

opfordrede til en fortsættelse af ungdomsgarantien og bifaldt den øgede støtte til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Endvidere bekræftede EPSCO-Rådet den 8. december 2016 de 

første positive resultater, der var opnået gennem de hidtidige foranstaltninger og reformer. 

I sin meddelelse fra oktober erkender Kommissionen, at ungdomsgarantiordningerne endnu ikke er 

nået ud til alle unge, som er blevet arbejdsløse eller er gået ud af skolen, og peger på en række 

centrale forbedringsmuligheder, herunder bedre kontakt til ikkeregistrerede NEET'er (personer der 

ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse) og de lavtuddannede. 

Kommissionen mener, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har bidraget væsentligt til 

ungdomsgarantien i disse medlemsstater. Trods forsinkelser i nogle medlemsstater er det gået støt 

fremad med gennemførelsen i 2016. I juli 2016 havde 1,4 mio. personer deltaget i en foranstaltning 

støttet af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i de 20 støtteberettigede medlemsstater. Ved udgangen 

af november 2016 var dette tal steget til 1,6 mio. personer. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

opfattes af alle disse medlemsstater som en central mekanisme eller løftestang til at operationalisere 

ungdomsgarantien. I visse tilfælde bruges det til at støtte de fleste eller samtlige foranstaltninger, 

der er planlagt i henhold til ungdomsgarantiordningerne, f.eks. i Spanien, hvor 80 % af alle 

ungdomsgarantiforanstaltninger finansieres over ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. I Italien blev 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet drivkraften bag en større reform og førte til oprettelsen af nye 

ungdomsarbejdsformidlinger. 

Kommissionens meddelelse "Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år" 

(COM(2016) 646 final) belyser disse resultater. 

Selv om det endnu er tidligt at vurdere resultaterne – idet indsatsen sker løbende, og mange af disse 

unge stadig modtager støtte – kan vi allerede nu sige, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har 
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opfyldt en af sine fire målsætninger, nemlig at sætte unge i centrum af medlemsstaternes politiske 

beslutninger. 

IX. 

Første punkt: Kommissionen mener, at denne anbefaling primært er rettet til medlemsstaterne. 

Kommissionen accepterer anbefalingen, for så vidt som den vedrører Kommissionen, og agter at 

træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, når der bliver foreslået nye initiativer. 

Kommissionen anerkender fuldt ud betydningen af at styre forventningerne og sætte realistiske mål, 

men den vil dog gerne understrege betydningen af at sætte et ambitiøst politisk mål, hvilket har 

bidraget til at skabe politisk fremdrift omkring ungdomsgarantien. 

Andet led: Kommissionen mener, at denne anbefaling primært er rettet til medlemsstaterne. 

Kommissionen accepterer anbefalingen, for så vidt som den vedrører Kommissionen, og agter at 

træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, når der bliver foreslået nye initiativer. 

Under udarbejdelsen af medlemsstaternes planer for gennemførelsen af ungdomsgarantien har 

Kommissionen bedt medlemsstaterne om at identificere og analysere centrale strukturelle 

udfordringer og specifikke mangler, som er relevante for deres nationale situation, og opstille en 

vejledende tidsplan for gradvis gennemførelse af ungdomsgarantien, hvis dette er planlagt. 

X. 

Første punkt: Kommissionen bemærker, at denne anbefaling er rettet til medlemsstaterne. 

Kommissionen støtter allerede medlemsstaterne i at udforme deres opsøgende strategier ved at 

tilbyde finansiel støtte og politisk rådgivning i form af teknisk bistand, kapacitetsopbygning og 

gensidig læring. 

Andet punkt: Kommissionen bemærker, at denne anbefaling er rettet til medlemsstaterne. 

Kommissionen ser meget gerne, at medlemsstaterne får et bedre overblik over de anslåede 

omkostninger ved alle planlagte foranstaltninger til gennemførelse af ungdomsgarantien, og vil i 

videst muligt omfang og på anmodning fra medlemsstaterne støtte dem i denne proces. På dette trin 

kan en sådan støtte dog ikke specificeres nærmere. 

Tredje punkt: Kommissionen bemærker, at denne anbefaling er rettet til medlemsstaterne. 

Fjerde punkt: Kommissionen bemærker, at denne anbefaling er rettet til medlemsstaterne. 

XI. 

Første punkt: Kommissionen accepterer denne anbefaling, for så vidt som den gælder 

Kommissionen selv, og vil udforske muligheden for at drøfte standarder for kvalitetskriterier i 

forbindelse med Beskæftigelsesudvalgets (EMCO) arbejde med at overvåge ungdomsgarantien. 

Andet punkt: Kommissionen accepterer anbefalingen og mener, at den allerede er delvist 

gennemført. 

Kommissionen samarbejder allerede tæt med medlemsstaterne på dette område, især gennem 

arbejdet i EMCO's Indicators Group, via støtten til medlemsstaternes indberetning af data i henhold 

til indikatorrammen og via den målrettede ILO-støtte (Den Internationale Arbejdsorganisation) til 

tre medlemsstater som led i Kommissionens og ILO's fælles indsats for ungdomsbeskæftigelse. 

Tredje punkt: Kommissionen accepterer ikke denne anbefaling. 



 

4 

Forordningerne stiller ikke specifikt krav om en detaljeret vurdering af karakteristika for de 

forskellige undergrupper af unge, som støttes af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i det 

operationelle program. 

Ikke desto mindre arbejder Kommissionen sammen med medlemsstaterne i forskellige fora på at 

støtte dem i opsøgende arbejde rettet mod inaktive unge. I denne forbindelse vil Kommissionen 

fortsat rådgive medlemsstaterne i at skræddersy foranstaltninger til behovene i de forskellige 

befolkningsgrupper, som er målet for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

Fjerde punkt: Kommissionen accepterer ikke denne anbefaling. 

Ved kun at måle situationen for deltagere i ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som har fuldført 

operationen, er der en potentiel risiko for underrapportering af resultater. Desuden ville den af 

Revisionsretten foreslåede revision medføre en ændring i rationalet bag måling, hvorimod de fælles 

resultatindikatorer er obligatoriske for alle medlemsstater og er blevet aftalt med dem. 

Kommissionen vil gerne understrege, at den optællingsmetode, der er valgt til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, bygger på konventioner brugt til ESF-indikatorer, især optælling 

af positive udtrædelser, uafhængigt af fuldførelsen af operationerne. Desuden ville enhver sådan 

ændring af gældende regler lægge en betydelig byrde på medlemsstaterne og hæmme 

sammenligneligheden af de data, der indberettes forud for en ændring i konventionen. 

En evaluering er påkrævet for at konkludere, hvorvidt en deltagers resultater direkte kan tilregnes 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (eller ESF), og det kan ikke lade sig gøre i overvågningssystemet. 

Kommissionen vil videreføre sin indsats for at kaste mere lys over overvågningsproblemerne ved 

fortsat at levere rådgivning og anmode medlemsstaterne om feedback i flere forskellige eksisterende 

relevante fora. 

BEMÆRKNINGER 

40. Denne procedure var et valg for at skabe et nationalt pålideligt register for ungdomsgarantien. 

48. Slovakiske projekter i henhold til ungdomsgarantien er primært målrettet langtidsledige unge. 

Succesraten i disse grupper, der er vanskelige at placere, er generelt lavere, da de har større tendens 

til at træde ud af programmet. 

52. Kommissionen mener, at dette resultat er særlig positivt, i betragtning af hvor højt 

indikatorrammen har sat overliggeren, nemlig at udtrædelse af ungdomsgarantiordningen sker ved 

udnyttelse af et tilbud og ikke ved accept af det. 

Kommissionens fælles svar på punkt 63 og tekstboks 2: 

Selv om NEET-indikatoren er meget vigtig for politikfastlæggelsen og den bedste målestok for 

overvågning af ungdomsgarantien, der er til rådighed, er det vigtigt at analysere forskelligartetheden 

blandt NEET'er nærmere, så man får en bedre forståelse af, hvad der karakteriserer de forskellige 

undergrupper, og hvad deres behov er. Dette vil gøre det muligt for medlemsstaterne at identificere 

de initiativer og foranstaltninger, der er mest akut brug for med henblik på effektivt at genintegrere 

unge på arbejdsmarkedet i tråd med den gradvise gennemførelse af ungdomsgarantien. Fra 2017 og 

i tråd med den gradvise gennemførelse som anført i Rådets henstilling arbejder Italien på at udvide 

målgruppen. 

64. I Spanien hedder det i et kongeligt dekret af 23. december 2016, at unge, som registrerer eller 

genregistrerer sig som arbejdsløse hos den offentlige arbejdsformidling, automatisk registreres i det 

nationale ungdomsgarantisystem. 

75. 
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Første afsnit: Kommissionen så gerne, at der var et bedre overblik over de skønnede omkostninger 

ved alle planlagte foranstaltninger til gennemførelse af ungdomsgarantien i hver enkelt 

medlemsstat, men den er også klar over, at ethvert skøn over omkostningerne ved en 

ungdomsgaranti må tages med forbehold, eftersom gennemførelsen af ungdomsgarantien i mange 

medlemsstater også kræver gennemgribende strukturelle reformer af jobsøgnings- og 

uddannelsessystemerne for at opnå en markant forbedret overgang fra uddannelse til arbejdsmarked 

og unges beskæftigelsesegnethed. 

Derfor kan det være meget forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat, hvor mange midler det 

kræver at gennemføre en ungdomsgaranti, og selv om der er betydelige EU-midler til rådighed, er 

det afgørende, at der investeres nationale ressourcer i at støtte unge NEET'er og indføre de 

nødvendige reformer. Disse bør prioriteres i de nationale budgetter. 

Kommissionens fælles svar på punkt 77 og 78: 

Inden for tildelingen til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet/ESF repræsenterer det beløb på 

12,5 mia. EUR, som Revisionsretten nævner, ikke det samlede programmerede beløb til 

finansiering af ungdomsgarantien, idet medlemsstaterne også har tildelt ressourcer i henhold til 

andre prioriterede investeringer i foranstaltninger til gennemførelse af ungdomsgarantien. Omkring 

11 mia. EUR er tildelt foranstaltninger såsom modernisering af arbejdsformidlinger og 

foranstaltninger til fremme af selvstændig virksomhed, som også indirekte støtter 

ungdomsbeskæftigelsen, og ca. 27 mia. EUR er tildelt temamål nr. 10 (uddannelse), som især 

kommer unge til gode. 

78. Som angivet ovenfor er det beløb, der er til rådighed fra ESF/ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

til imødekommelse af Rådets henstilling om ungdomsgarantien, højere end 12,5 mia. EUR. 

Kommissionen har også rådgivet medlemsstaterne og tilskyndet dem til at tildele flere midler fra 

ESF og deres nationale budget for at afhjælpe ungdomsarbejdsløsheden
1
. 

85. I Frankrig følger Pôle Emploi og Missions Locales ganske vist forskellige fremgangsmåder, 

men det er begrundet i, at Missions Locales arbejder med en specifik målgruppe, nemlig primært 

lavtuddannede unge. Samtidig vil en fælles overvågning af de to systemer kaldet Trajam, der sættes 

i drift i 2017, gøre det muligt at få et overblik over begge systemer og få opfølgningsindikatorer, 

som vil forbedre overvågningen. 

Der arbejdes på at udvikle fælles diagnoseredskaber til brug for og udveksling mellem uddannelses- 

(PSAD) og beskæftigelsesaktører (ML). 

95. Dataindsamlingen i 2015 har været klart bedre end i 2014 med hensyn til fyldestgørende 

indberetning og datakvalitet. En række lande har gjort en stor indsats for at justere metoderne til 

indsamling og/eller sammenstilling af deres overvågningsdata vedrørende ungdomsgarantien for at 

forbedre overensstemmelsen mellem disse og specifikationerne i indikatorrammen. Også de 

kvalitative data om tilbuddenes karakteristika er blevet forbedret. Disse bestræbelser bidrager til 

bedre sammenlignelighed mellem landenes data, om end der stadig er specifikke problemer at tage 

hensyn til ved fortolkningen af resultaterne. 

Der er centrale forbedringsmuligheder med hensyn til fuldstændige opfølgende oplysninger (stadig 

ikke tilgængelige i otte lande) og nedbringelse af antal tilfælde af ukendt status og efterfølgende 

situationer i både oplysninger om udtrædelser og opfølgende oplysninger. 

                                                       

1  Vejledning i gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet – temadokument fra Den Europæiske Socialfond – september 2014 – Europa-

Kommissionen – Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion. 
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97. Kommissionen bemærker, at det franske overvågningssystem er begrænset af, at der i medfør af 

databeskyttelsesloven fra 1978 "Informatique et Libertés" ikke er nogen nem måde at identificere 

en person på i hele systemet (intet unikt personnummer), hvilket indebærer en risiko for 

dobbelttælling. Derfor er det blevet besluttet at begrænse dataindsamlingen til de to primære 

udbydere af offentlige arbejdsformidlinger Pôle Emploi og Missions Locales. 

Kommissionens fælles svar på punkt 102 og 103: 

Det skal bemærkes, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ifølge artikel 16 i ESF-forordningen bør 

målrettes unge under 25 år eller unge under 30 år, der ikke er i beskæftigelse eller under 

uddannelse, uden at dette indebærer en detaljeret vurdering af karakteristika i hver enkelt 

undergruppe af unge. I forbindelse med delt forvaltning er det medlemsstaternes ansvar at 

identificere målgruppen for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Medlemsstaterne besluttede at 

koncentrere ressourcerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet omkring specifikke målgrupper og 

anvende ESF-midler til andre foranstaltninger målrettet de sværeste og vanskeligst tilgængelige 

grupper af unge. 

Kommissionen har brugt flere forskellige metoder til at vurdere målgruppen for 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet under drøftelserne om programmerne med medlemsstaterne. For 

det første brugte Kommissionen den forudgående evaluering, som indgik i alle operationelle 

programmer (i henhold til artikel 26, stk. 4, og artikel 55 i forordningen om fælles bestemmelser). 

Endvidere skulle medlemsstaterne i forbindelse med ungdomsbeskæftigelsesinitiativet opfylde en 

forhåndsbetingelse om at indføre en strategisk politisk ramme for fremme af 

ungdomsbeskæftigelsen. 

For det andet anmodede Kommissionen medlemsstaterne om i deres operationelle programmer at 

indarbejde en beskrivelse af de primære grupper af unge, som er mål for 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, baseret på deres egen vurdering – især med hensyn til 

aldersgruppen, selv om den ikke er specificeret. 

Endelig rådgiver Kommissionen også medlemsstaterne i, hvordan de identificerer målgruppen for 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
2
. 

Kommissionens fælles svar på punkt 104-106: 

Forordningerne kræver ikke, at medlemsstaterne identificerer forskellige undergrupper af den 

befolkningsgruppe, der er målet for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Ikke desto mindre er de 

foranstaltninger, der i Frankrig støttes af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, målrettet lavtuddannede 

unge, som er langt fra arbejdsmarkedet, og ca. 40 % af det samlede budget er udelukkende afsat til 

denne gruppe. Ifølge den årlige gennemførelsesrapport for 2015 havde 45,9 % af deltagerne da også 

et kvalifikationsniveau, der lå under niveauet for en gymnasial uddannelse. 

108. Ifølge artikel 4, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser forbereder og gennemfører 

medlemsstaterne programmer på det rette territoriale niveau i overensstemmelse med deres 

institutionelle, retlige og finansielle rammer. Derfor skyldes dette den specifikke institutionelle 

organisering af den givne medlemsstat. 

I Spanien er der et fælles katalog over tilbud, der er defineret i ungdomsgarantiloven på nationalt 

plan, og hver region med kompetencer til at iværksætte en aktiv arbejdsmarkedspolitik har ret til at 

vælge de tilbud, der er bedste egnet til den sociale og økonomiske situation i regionen. 

                                                       

2  Vejledning i gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet – temadokument fra Den Europæiske Socialfond – september 2014 – Europa-

Kommissionen – Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, s. 7. 
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111. Ifølge artikel 4, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser udarbejder medlemsstaterne 

partnerskabsaftaler og operationelle programmer i overensstemmelse med deres institutionelle og 

retlige rammer. Disse procedurer bør være gennemsigtige og sikre behørig høring og inddragelse af 

de relevante partnere, også i overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske 

adfærdskodeks for partnerskab (artikel 5 og 26 i forordningen om fælles bestemmelser). 

Forordningerne kræver inddragelse og høring af relevante partnere. Derfor bør det operationelle 

program oplyse om de foranstaltninger, der er truffet for at inddrage partnere i udarbejdelsen af det 

operationelle program. 

I Portugal blev det samarbejde og den validering, der allerede var udført vedrørende planen for 

gennemførelsen af ungdomsgarantien, anset for godkendt i henseende til forberedelsen af den del af 

det operationelle program, der gjaldt ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Høringsprocedurerne for det 

operationelle program var gennemført. 

113. Artikel 95 i forordningen om fælles bestemmelser kræver ikke, at medlemsstaterne øger de 

offentlige udgifter til visse typer foranstaltninger eller målgrupper. Men det kræves, at 

medlemsstaterne opretholder et vist niveau af offentlige eller tilsvarende strukturelle udgifter. Ifølge 

artikel 95, stk. 4, og bilag X kontrolleres overholdelsen af additionalitet, når det er relevant, men 

kun på regionalt eller nationalt niveau og ikke for hver type foranstaltning eller målgruppe. 

Kommissionens fælles svar på punkt 115 og 116: 

Artikel 95 og bilag X i forordningen om fælles bestemmelser kræver ikke en nettostigning i antal 

personer, der dækkes af foranstaltninger, der tidligere var finansieret over det nationale budget. Men 

forordningerne kræver, at midlerne bruges til foranstaltninger, som bidrager til specifikke 

målsætninger og investeringsprioriteringer, der er identificeret i de operationelle programmer. 

119. Ud over det af Revisionsretten beskrevne krav havde Kommissionen stillet to 

baggrundsdokumenter til rådighed for medlemsstaterne om fastsættelse og justering af målene for 

ESF i god tid inden drøftelserne i 2013. Desuden krævede Kommissionen et metodedokument fra 

medlemsstaterne, hvis oplysningerne til støtte for udgangsscenariet ikke kunne findes i den 

forudgående evaluering. Kommissionen mener, at disse bestemmelser tilsammen var tilstrækkelige. 

120. Den fremgangsmåde, som medlemsstaterne har fulgt til at fastlægge udgangspunktet, stemmer 

overens med den leverede vejledning, og der er gjort brug af relevante statistiske oplysninger. 

121. Se Kommissionens svar på punkt 119. 

122. Se Kommissionens svar på punkt 119. 

123. Se Kommissionens svar på punkt 119. 

Ved skønnet af udgangspunktet for indikatorerne blev der taget hensyn til tidligere 

politik/foranstaltninger, som blev anset for at være målsætninger og/eller målgrupper. Imidlertid var 

dette første gang, en sådan metode blev anvendt i praksis, og de finansierede beskæftigelses- og 

uddannelsesforanstaltninger omfattede specifikke unge inaktive NEET'er som en af målgrupperne. 

Dette gjorde det vanskeligt at fastsætte udgangspunktet og prognosen for resultaterne. Den primære 

hindring i Portugals tilfælde var manglen på historiske data om inaktive NEET'er. 

Tekstboks 8 - Identificerede svagheder i fastsættelsen af udgangsværdier i Portugal 

Se Kommissionens svar på punkt 119. 

124. Se Kommissionens svar på punkt 119. 

125. Se Kommissionens svar på punkt 119 og 120, især hvad angår behovet for at tage hensyn til 

makroøkonomiske betingelser og ambitionsniveauet for fastsættelsen af mål. 
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I Frankrig afspejler den forventede succesrate, at de fleste gennemførte ordninger er målrettet mod 

lavtuddannede unge, som står langt fra arbejdsmarkedet, og afspejler både hidtidige erfaringer og 

det anslåede antal identificeringer af NEET'er. 

Kommissionens fælles svar på punkt 128-134: 

Kommissionen vil gerne understrege, at den metode, der er valgt til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, bygger på konventioner brugt til ESF-indikatorer, især optælling 

af alle positive udtrædelser, herunder tidlige udtrædelser. Kommissionen har leveret rådgivning
3
 til 

medlemsstaterne om, hvordan de måler fælles resultatindikatorer, især når det kræves, at positive 

udtrædelser kun tælles én gang i tilfælde, hvor en deltager gentager samme operation. Derfor mener 

Kommissionen, at risikoen er begrænset. Desuden skal forvaltningsmyndighederne mindst to gange 

i løbet af programmets levetid evaluere dets effektivitet i forhold til og indvirkning på 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, herunder resultaternes bæredygtighed. 

138. Kommissionen foreslog at øge forfinansieringen i henhold til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

for at hjælpe visse medlemsstater, som kæmpede med iværksættelsen eller videreførelsen af 

foranstaltninger på grund af manglende finansiering. Den seneste indberetning fra medlemsstaterne 

viser, at den yderligere forfinansiering havde en positiv indvirkning i felten. Selv hvis nogle 

medlemsstater ikke kunne anmelde tilstrækkelige udgifter til at sikre sig yderligere forfinansiering, 

bidrog det til at sætte skub i gennemførelsen. Desuden bør det bemærkes, at det lykkedes de fleste 

medlemsstater at sikre sig yderligere forfinansiering. 

142. I Frankrig er grunden til, at et forholdsvis stort antal deltagere ikke fuldfører foranstaltningen, 

at det faktisk lykkes en betydelig del af dem at udtræde af ordningen med et positivt resultat inden 

afslutningen. Ifølge den årlige gennemførelsesrapport for 2015 havde 53 % af deltagerne da også en 

positiv udtrædelse enten før (f.eks. fandt de et job, hvilket er den mest ønskede årsag) eller efter 

afslutningen af ordningen. 

143. Det er medlemsstaternes ansvar at identificere målgruppen for 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Da ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har en begrænset mængde 

midler, har medlemsstaterne besluttet at koncentrere disse om bestemte målgrupper og bruge ESF 

(eller nationale budgetter) til andre. 

Kommissionen mener, at det er normalt, at deltagerne i Portugal ikke hører til gruppen af inaktive 

NEET'er, fordi: 

– kun den offentlige arbejdsformidlings foranstaltninger på revisionstidspunktet var blevet 

finansieret via ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Den offentlige arbejdsformidling arbejder primært 

med to typer arbejdsløse NEET'er, nemlig til praktikophold og støtte til at finde arbejde 

– ungdomsgarantien i Portugal begyndte med at vurdere NEET-situationen for alle unge, der 

allerede var registreret hos den offentlige arbejdsformidling, og markerede dem til prioriterede 

foranstaltninger 

– data analyseret i figur 5 viser, at NEET-tallet er mere repræsentativt i gruppen af arbejdsløse end i 

den inaktive gruppe. 

145. Det forhold, at det ikke lykkedes visse medlemsstater at sikre den yderligere forfinansiering, 

betyder ikke, at de kom langsomt i gang med gennemførelsen af foranstaltningerne i 

                                                       

3  Overvågning og evaluering af Samhørighedsfonden – Den Europæiske Socialfond – Programmeringsperioden 2014-2020 – juni 2015 – bilag 

D – Practical Guidance on data collection and validation – maj 2016. 
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ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. I mange tilfælde havde medlemsstaterne tilstrækkelige udgifter, 

men var ikke i stand til at anmelde dem, fordi de ikke opfyldte den nødvendige betingelse for at 

indsende betalingsanmodninger til Kommissionen (dvs. de havde endnu ikke udpeget forvaltnings- 

og attesteringsmyndigheder). 

147. Ved evalueringerne af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet lykkedes det at udnytte de 

tilgængelige oplysninger og data maksimalt. 

De fleste af de første evalueringer af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som medlemsstaterne 

indsendte til Kommissionen, havde fokus på udformningen af de vedtagne foranstaltninger, deres 

relevans og gennemførelsen af operationerne. 

148. Eftersom udgifterne havde været støtteberettigede siden september 2013, mener 

Kommissionen, at evalueringsresultaterne var nyttige for styringen af programmerne i den 

resterende periode. 

153. Kommissionen overvåger nøje dette emne. For at nedbringelse forsinkelsen forsøger 

forvaltningsmyndigheden for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet sammen med regionerne at 

udarbejde nye løsninger på betaling til praktikophold for deltagere inden for programmets ramme. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Kommissionens fælles svar på punkt 159 og 160: 

Kommissionen er uenig i, at de nuværende resultater af gennemførelsen af ungdomsgarantien ikke 

lever op til de oprindelige forventninger. Kommissionen bemærker, at Revisionsrettens 

konklusioner bygger på en vurdering af de aspekter, der er fastlagt for revisionen. I sin meddelelse 

fra oktober 2016 "Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år" 

(COM(2016) 646 final) peger Kommissionen på de første positive resultater og yderligere centrale 

elementer såsom ungdomsgarantiens incitament til strukturelle reformer og politisk innovation. 

Dette er blevet anerkendt af Det Europæiske Råd, som den 15. december 2016 opfordrede til en 

fortsættelse af ungdomsgarantien og bifaldt den øgede støtte til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

Endvidere bekræftede EPSCO-Rådet den 8. december 2016 de første positive resultater, der var 

opnået gennem de hidtidige foranstaltninger og reformer. 

I sin meddelelse fra oktober erkender Kommissionen, at ungdomsgarantiordningerne endnu ikke er 

nået ud til alle unge, som er blevet arbejdsløse eller er gået ud af skolen, og peger på en række 

centrale forbedringsmuligheder, herunder bedre kontakt til ikkeregistrerede NEET'er (personer der 

ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse) og de lavtuddannede. 

Kommissionen mener, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har bidraget væsentligt til 

ungdomsgarantien i disse medlemsstater. Trods forsinkelser i nogle medlemsstater er det gået støt 

fremad med gennemførelsen i 2016. I juli 2016 havde 1,4 mio. personer deltaget i en foranstaltning 

støttet af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i de 20 støtteberettigede medlemsstater. Ved udgangen 

af november 2016 var dette tal steget til 1,6 mio. personer. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

opfattes af alle disse medlemsstater som en central mekanisme eller løftestang til at operationalisere 

ungdomsgarantien. I visse tilfælde bruges det til at støtte de fleste eller samtlige foranstaltninger, 

der er planlagt i henhold til ungdomsgarantiordningerne, f.eks. i Spanien, hvor 80 % af alle 

ungdomsgarantiforanstaltninger finansieres over ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. I Italien blev 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet drivkraften bag en større reform og førte til oprettelsen af nye 

ungdomsarbejdsformidlinger. 

Kommissionens meddelelse "Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år" 

(COM(2016) 646 final) belyser disse resultater. 
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Selv om det endnu er tidligt at vurdere resultaterne – idet indsatsen sker løbende, og mange af disse 

unge stadig modtager støtte – kan vi allerede nu sige, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har 

opfyldt en af sine fire målsætninger, nemlig at sætte unge i centrum af medlemsstaternes politiske 

beslutninger. 

161. I sin meddelelse fra oktober 2016 erkender Kommissionen, at der er brug for en større indsats 

for at støtte de unge, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet. Selv om resultaterne 

begynder at kunne ses i felten, er ungdomsgarantiordningerne endnu ikke nået ud til alle unge, som 

er blevet arbejdsløse eller har forladt skolen, og unge i de mest sårbare situationer, herunder de 

lavtuddannede og ikkeregistrerede NEET'er, er underrepræsenterede blandt støttemodtagerne. 

Imidlertid har ungdomsgarantien som anført i meddelelsen skiftet fokus til tidligere intervention og 

ikkeregistrerede NEET'er, og den har understreget eksisterende mangler i leveringen af tjenester og 

sikret et nyt fokus på opsøgende arbejde. Den har også bidraget til nedbrydning af siloer på tværs af 

politikområder og opbygningen af varige partnerskaber mellem centrale aktører med ansvar for 

opsøgende arbejde. 

Tal, der viser det gennemsnitlige årlige antal unge i ungdomsgarantiens forberedende fase i 2014 og 

2015, afspejler, at nogle medlemsstater legitimt har valgt en gradvis gennemførelse af deres 

ungdomsgarantiordninger. Først på mellemlangt sigt, når de yderligere dataindsamlinger er 

færdiggjort, vil Kommissionen være i stand til at vurdere de fremskridt, der er gjort med 

identificering og registrering af NEET'er. 

163. Kommissionen mener, at disse resultater er særlig positive, i betragtning af hvor højt 

indikatorrammen har sat overliggeren, nemlig at udtrædelse af ungdomsgarantiordningen sker ved 

udnyttelse af et tilbud og ikke ved accept af det. Desuden er procentdelen af rettidige og positive 

udtrædelser af ungdomsgarantien (udnyttelse af et tilbud inden fire måneder) for EU som helhed 

steget i 2015 i forhold til 2014. Der er også registreret stigninger på EU-plan i andelen af positive 

situationer seks måneder efter udtrædelsen og i andelen af NEET'er, som ungdomsgarantien har 

nået. 

Anbefaling 1 

Første afsnit: Kommissionen mener, at denne anbefaling primært er rettet til medlemsstaterne. 

Kommissionen accepterer anbefalingen, for så vidt som den vedrører Kommissionen, og agter at 

træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, når der bliver foreslået nye initiativer. 

Kommissionen anerkender fuldt ud betydningen af at styre forventningerne og sætte realistiske mål, 

men den vil dog gerne understrege betydningen af at sætte et ambitiøst politisk mål, hvilket har 

bidraget til at skabe politisk fremdrift omkring ungdomsgarantien. 

Andet afsnit: Kommissionen mener, at denne anbefaling primært er rettet til medlemsstaterne. 

Kommissionen accepterer anbefalingen, for så vidt som den vedrører Kommissionen, og agter at 

træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, når der bliver foreslået nye initiativer. 

Under udarbejdelsen af medlemsstaternes planer for gennemførelsen af ungdomsgarantien har 

Kommissionen bedt medlemsstaterne om at identificere og analysere centrale strukturelle 

udfordringer og specifikke mangler, som er relevante for deres nationale situation, og opstille en 

vejledende tidsplan for gradvis gennemførelse af ungdomsgarantien, hvis dette er planlagt. 

165. Kommissionen er enig i, at der er behov for en større indsats for at støtte de unge, der befinder 

sig længst fra arbejdsmarkedet, men ønsker at minde Revisionsretten om, at Rådets henstilling 

tillader gradvis gennemførelse af ungdomsgarantiordningerne, og at der ikke er fastsat nogen 

specifik måldato for gennemførelsen af ungdomsgarantien for den samlede NEET-population. 
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Desuden var opsøgende arbejde et vigtigt element i medlemsstaternes tilgang til ungdomsgarantien. 

De fleste tilskyndede unge til at registrere sig hos udbydere, og to tredjedele af de offentlige 

arbejdsformidlinger udførte opsøgende arbejde i forbindelse med gennemførelsen af 

ungdomsgarantien. En stigende bevidsthed, tilgængelighed og udbuddet af tjenester var befordrende 

i denne henseende i kraft af udviklingen af ikke blot onlineregistrering og målrettede kampagner, 

men også kvikskranker, mobile eller decentraliserede tjenester og proaktivt arbejde med en bredere 

vifte af partnere. 

Anbefaling 2 

Kommissionen bemærker, at denne anbefaling primært er rettet til medlemsstaterne. 

Kommissionen accepterer anbefalingen, for så vidt som den vedrører Kommissionen, og bemærker, 

at den allerede er i færd med at efterleve den. Kommissionen støtter nemlig allerede 

medlemsstaterne i at udforme deres opsøgende strategier ved at tilbyde finansiel støtte og politisk 

rådgivning i form af teknisk bistand, kapacitetsopbygning og gensidig læring. 

168. De nødvendige ressourcer til gennemførelse af ungdomsgarantien kan variere meget fra 

medlemsstat til medlemsstat. I mange medlemsstater er EU-midlerne sandsynligvis ikke 

tilstrækkelige til at fuldføre de ambitiøse reformer, der er nødvendige for at gennemføre 

ungdomsgarantien, og bør suppleres med nationale budgetter. 

Kommissionen så dog gerne, at der var et bedre overblik over de skønnede omkostninger ved alle 

planlagte foranstaltninger til gennemførelse af ungdomsgarantien i hver enkelt medlemsstat, men 

den er også klar over, at ethvert skøn over omkostningerne ved en ungdomsgaranti må tages med 

forbehold, eftersom gennemførelsen af ungdomsgarantien i mange medlemsstater også kræver 

gennemgribende strukturelle reformer af jobsøgnings- og uddannelsessystemerne for drastisk at 

forbedre overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked og unges beskæftigelsesegnethed. 

169. Kommissionen har altid understreget, at selv om der er betydelige økonomiske EU-midler til 

rådighed til at støtte medlemsstaterne, skal disse også prioritere 

ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger i deres nationale budgetter. 

Imidlertid erkender Kommissionen, at der er behov for at øge de ressourcer, der stilles til rådighed 

på EU-plan til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. Derfor har Kommissionen for nylig foreslået 

at øge budgettet til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i perioden 2017-2020. 

Anbefaling 3 

Kommissionen bemærker, at denne anbefaling primært er rettet til medlemsstaterne. 

Kommissionen ser gerne, at medlemsstaterne får et bedre overblik over de anslåede omkostninger 

ved alle planlagte foranstaltninger til gennemførelse af ungdomsgarantien, og vil i videst muligt 

omfang og på anmodning fra medlemsstaterne støtte dem i denne proces. På dette trin kan en sådan 

støtte dog ikke specificeres nærmere. 

Anbefaling 4 

Kommissionen accepterer denne anbefaling, for så vidt som den gælder Kommissionen selv, og vil 

udforske muligheden for at drøfte standarder for kvalitetskriterier i forbindelse med 

Beskæftigelsesudvalgets (EMCO) arbejde med at overvåge ungdomsgarantien. 

Kommissionen bemærker, at anden del af denne anbefaling er rettet til medlemsstaterne. 

173. Dataindsamlingen i 2015 har været klart bedre end i 2014 med hensyn til fyldestgørende 

indberetning og datakvalitet. En række lande har gjort en stor indsats for at justere metoderne til 

indsamling og/eller sammenstilling af deres overvågningsdata vedrørende ungdomsgarantien for at 

forbedre overensstemmelsen mellem disse og specifikationerne i indikatorrammen. Også de 
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kvalitative data om tilbuddenes karakteristika er blevet forbedret. Disse bestræbelser bidrager til 

bedre sammenlignelighed mellem landenes data, om end der stadig er specifikke problemer at tage 

hensyn til ved fortolkningen af resultaterne. 

Der er centrale forbedringsmuligheder med hensyn til fuldstændige opfølgende oplysninger (stadig 

ikke tilgængelige i otte lande) og nedbringelse af antal tilfælde af ukendt status og efterfølgende 

situationer i både oplysninger om udtrædelser og opfølgende oplysninger. 

EPSCO-Rådet har i den forbindelse opfordret medlemsstaterne til at fortsætte bestræbelserne på at 

opnå en bedre overensstemmelse mellem nationale data og den fælles indikatorramme for 

overvågning af ungdomsgarantien, idet der tages hensyn til aktuelle muligheder og begrænsninger 

ved de nationale data. 

Anbefaling 5 

Kommissionen accepterer første del af anbefalingen og mener, at den delvist er blevet 

implementeret som forklaret nedenfor. Kommissionen samarbejder allerede tæt med 

medlemsstaterne på dette område, især gennem arbejdet i EMCO's Indicators Group, via støtten til 

medlemsstaternes indberetning af data i henhold til indikatorrammen og via den målrettede ILO-

støtte (Den Internationale Arbejdsorganisation) til tre medlemsstater som led i Kommissionens og 

ILO's fælles indsats for ungdomsbeskæftigelse. 

Kommissionen bemærker, at anden del af denne anbefaling er rettet til medlemsstaterne. 

174. Kommissionen mener, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har bidraget væsentligt til 

ungdomsgarantien i disse medlemsstater. Trods forsinkelser i nogle medlemsstater er det gået støt 

fremad med gennemførelsen i 2016. Se Kommissionens svar på punkt 159. Kommissionen vedtog 

den 4. oktober meddelelsen COM(2016) 646 final "Ungdomsgarantien og 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år" om de fremskridt, som medlemsstaterne havde gjort 

med ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. En af konklusionerne i denne 

meddelelse er, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i alle 20 støtteberettigede medlemsstater anses 

for at være den centrale mekanisme for gennemførelse af ungdomsgarantien, trods forsinkelser i 

opbygningen af strukturerne. I nogle tilfælde bruges initiativet til at støtte de fleste eller samtlige 

foranstaltninger i ungdomsgarantiordningerne. Denne rapport viser også, at der er gjort flere og 

flere fremskridt siden udgangen af 2015. Det forhold, at medlemsstaterne ikke anmeldte det fulde 

beløb til yderligere forfinansiering i betalingsanmodningerne, betyder ikke, at de ikke har brugt det 

fuldt ud eller mere til. Da medlemsstaterne kun havde pligt til at anmelde halvdelen af den 

yderligere forfinansiering i EU-bidrag (som inkluderer både den specifikke tildeling til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og ESF-bidraget til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet), kan de 

have besluttet ikke at anmelde udgifterne straks (f.eks. af likviditetshensyn eller af grunde, der 

angår verificering af udgifterne). 

Endelig er det vigtigt at bemærke, at resultaterne på dette tidspunkt bør læses med forsigtighed og 

anses for foreløbige, for det første fordi operationerne kan vare længere end 1-3 år, for det andet 

fordi mange medlemsstater foretrækker kun at rapportere om afsluttede operationer (da dette er en 

mulighed ifølge den retlige ramme for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet). 

175. Kommissionen bemærker, at forordningerne ikke stiller specifikt krav om en detaljeret 

vurdering af karakteristika for de forskellige undergrupper af unge, som støttes af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Forordningerne kræver inddragelse og høring af relevante 

partnere, men de kræver ikke, at alle forslag fra relevante partnere skal tages i betragtning. Derfor 

bør det operationelle program oplyse om de foranstaltninger, der er truffet for at inddrage partnere i 

udarbejdelsen af det operationelle program. 
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176. Kommissionen bemærker, at det ikke er bestemt i artikel 95 og bilag X i forordningen om 

fælles bestemmelser, at medlemsstaterne ikke kan benytte ESI-fonde til at støtte foranstaltninger, 

der tidligere blev støttet over det nationale budget. Og disse bestemmelser kræver heller ikke, at 

medlemsstaterne øger de offentlige udgifter til bestemte typer foranstaltninger eller målgrupper. 

Formålet med artikel 95 er at hindre, at medlemsstaterne nedsætter det offentlige 

investeringsniveau. Kontrollen af overholdelsen af additionalitet sker i overensstemmelse med 

artikel 95, stk. 4, og bilag X. Denne kontrol bygger – når den er relevant – på det samlede niveau 

for offentlige investeringer på nationalt eller regionalt niveau og ikke på den type foranstaltninger, 

som medlemsstaten finansierer. 

Anbefaling 6 

Kommissionen accepterer ikke denne anbefaling. 

Forordningerne stiller ikke specifikt krav om en detaljeret vurdering af karakteristika for de 

forskellige undergrupper af unge, som støttes af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i det 

operationelle program. 

Ikke desto mindre arbejder Kommissionen sammen med medlemsstaterne i forskellige fora på at 

støtte dem i opsøgende arbejde rettet mod inaktive unge. I denne forbindelse vil Kommissionen 

fortsat rådgive medlemsstaterne i at skræddersy foranstaltninger til behovene i de forskellige 

befolkningsgrupper, som er målet for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

177. Kommissionen mener, at de indførte bestemmelser var tilstrækkelige. 

Især blev udgangsscenarierne vurderet af Kommissionen under drøftelserne om programmerne for 

at kontrollere målenes robusthed. 

I tilfælde, hvor oplysningerne ikke fandtes i den forudgående evaluering, bad Kommissionen 

normalt om et metodedokument. 

Kommissionen havde stillet to baggrundsdokumenter til rådighed for medlemsstaterne om 

fastsættelse og justering af målene for ESF i god tid inden drøftelserne i 2013. Såfremt 

udgangsscenariet ikke kunne underbygges af dokumentation, eller der mangler historiske data, var 

en handlingsplan påkrævet i forbindelse med den generelle forhåndsbetingelse 7. 

178. Kommissionen mener, at indikatorerne tæller forskellige skridt på vejen til 

inklusion/arbejdsmarkedet. Hvis deltageren støttes af to på hinanden følgende ens interventioner, 

tælles afslutningen på ungdomsbeskæftigelsesinitiativets intervention og modtagelsen af tilbuddet 

kun én gang, nemlig ved udtrædelsen. Såfremt deltageren støttes i henhold til to forskellige 

operationer, og begge fuldføres, ville deltagelsen blive talt to gange, nemlig som afslutning af den 

intervention, der støttes af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, og mindst én gang som modtagelse af 

et tilbud efter udtræden af den første intervention. 

Anbefaling 7 

Kommissionen accepterer ikke denne anbefaling. 

Ved kun at måle situationen for deltagere i ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som har fuldført 

operationen, er der en potentiel risiko for underrapportering af resultater. Desuden ville den af 

Revisionsretten foreslåede revision medføre en ændring i rationalet bag målingen, hvorimod de 

fælles resultatindikatorer er obligatoriske for alle medlemsstater og er blevet aftalt med dem. 

Kommissionen vil gerne understrege, at den optællingsmetode, der er valgt til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, bygger på konventioner brugt til ESF-indikatorer, især optælling 

af positive udtrædelser, uafhængigt af fuldførelsen af operationerne. Desuden ville enhver sådan 
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ændring af gældende regler lægge en betydelig byrde på medlemsstaterne og hæmme 

sammenligneligheden af de data, der indberettes forud for en ændring i konventionen. 

En evaluering er påkrævet for at konkludere, hvorvidt en deltagers resultater direkte kan tilregnes 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (eller ESF), og det kan ikke lade sig gøre i overvågningssystemet. 

Kommissionen vil videreføre sin indsats for at kaste mere lys over overvågningsproblemerne ved 

fortsat at levere rådgivning og anmode medlemsstaterne om tilbagemeldinger i flere forskellige 

eksisterende relevante fora. 

179. Kommissionen bemærker, at medlemsstaterne i mange tilfælde havde tilstrækkelige udgifter, 

men ikke var i stand til at anmelde dem, fordi de ikke opfyldte den nødvendige betingelse for at 

indsende betalingsanmodninger til Kommissionen (dvs. de havde endnu ikke udpeget forvaltnings- 

og attesteringsmyndigheder). 

Kommissionens fælles svar på punkt 180 og 181: 

På dette stadium bør resultaterne læses med forsigtighed og anses for foreløbige, for det første fordi 

operationerne kan vare længere end et eller to år, for det andet fordi mange medlemsstater 

foretrækker kun at rapportere om afsluttede operationer (da dette er en mulighed ifølge den retlige 

ramme for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet). Det er heller ikke muligt at drage konklusioner på 

baggrund af de udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, idet den finansielle gennemførelse ikke 

afspejler gennemførelsen i felten. 

181. Det var et udtrykkeligt krav i forordningen, at den første evaluering af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet skulle foretages inden december 2015 på baggrund af udgifterne 

siden september 2013. Kommissionen mener, at evalueringsresultaterne var nyttige for styringen af 

programmerne i den resterende periode. 

182. Kommissionen er enig i, at foranstaltningerne bør skræddersys til unges behov, og at 

profileringen af deltagerne er meget vigtig. I den forbindelse har Kommissionen ydet vejledning til 

medlemsstaterne om udformning af foranstaltninger. 

Ifølge artikel 16 i ESF-forordningen bør ungdomsbeskæftigelsesinitiativet målrettes unge under 25 

år eller unge under 30 år, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse. Der stilles ikke krav til 

de specifikke grupper, der bør støttes. Derfor er det medlemsstaternes ansvar at identificere 

målgruppen for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet inden for de grænser, der fastsættes i artikel 16 i 

ESF-forordningen, og i overensstemmelse med virkeligheden i medlemsstaten. Da der er afsat en 

begrænset mængde ressourcer til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, besluttede medlemsstaterne at 

koncentrere disse om specifikke målgrupper og anvende ESF-midler til andre foranstaltninger 

målrettet de sværeste og vanskeligst tilgængelige grupper af unge. Mange af de foranstaltninger, der 

er målrettet disse sårbare grupper, er programmeret i henhold til investeringsprioritet 9i. 
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