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Luxembourg, den 24. marts 2015

Ung og arbejdsløs i Europa: Hindringer forude for EU's ungdomsgaranti
Den Europæiske Revisionsret konstaterer i en beretning, der offentliggøres i dag, at der er tre risici, der kan
forhindre en vellykket gennemførelse af EU's ungdomsgaranti, som bliver støttet med 12,7 milliarder euro i EUmidler. Disse risici vedrører tilstrækkeligheden af den samlede finansiering, definitionen af begrebet
"kvalitetstilbud" og den måde, hvorpå Kommissionen overvåger og rapporterer om ordningens resultater.
"Ungdomsarbejdsløsheden er en stor udfordring for de fleste EU-lande. Den Europæiske Union har reageret på dette
ved at skabe et vigtigt værktøj kaldet "ungdomsgarantien", hvis formål er at nå de ca. 7,5 millioner unge europæere,
der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, og bringe dem tilbage på det rette spor, så de får mulighed for
at yde et positivt bidrag til samfundet," siger Iliana Ivanova, det ansvarlige medlem af Revisionsretten. "Det er en
dyr ordning at gennemføre, men alternativet er en fortsat stigning i de socioøkonomiske omkostninger i form af
arbejdsløshedsunderstøttelse og mistede indtægter og skatter, der ifølge EU-agenturet Eurofound beløber sig til
153 milliarder euro om året - over 1 % af EU's BNP. Men ungdomsgarantiens fremtidige succes kan ikke tages for
givet, så længe der ikke er fundet svar på en række alvorlige spørgsmål. Vi har konstateret potentielle risici, der
vedrører tilstrækkeligheden af den samlede finansiering, definitionen af det "kvalitetstilbud", der under garantien
skal gives til unge arbejdsløse, og den måde, hvorpå Kommissionen overvåger og rapporterer om ordningens
resultater. Det har afgørende betydning for ungdomsgarantiens effektivitet, at disse risici tidligt bliver imødegået."
EU-revisorerne konkluderer, at Kommissionen gav medlemsstaterne passende og rettidig støtte i forbindelse med
etableringen af deres ungdomsgarantiordninger. De bemærker imidlertid også, at den ikke foretog en
konsekvensanalyse af de forventede omkostninger og fordele, selv om det er standardprocedure i forbindelse med
alle Kommissionens større initiativer. Der foreligger derfor ingen oplysninger om de potentielle samlede
omkostninger ved at gennemføre ordningen i hele EU, og det skaber risiko for, at den samlede finansiering ikke er
tilstrækkelig. Fordi der mangler en definition på, hvad der skal forstås ved et jobtilbud af "god kvalitet", er der også
en væsentlig risiko for, at ordningen gennemføres ineffektivt og uensartet i EU.
Ungdomsgarantien blev oprettet i juni 2013 som reaktion på de unge arbejdsløses stadig sværere situation, der blev
forværret af den økonomiske og finansielle krise. Mere end hver femte europæer under 24 år på arbejdsmarkedet er
arbejdsløs, og i nogle medlemsstater står op til halvdelen af alle unge på arbejdsmarkedet uden beskæftigelse. Fra
2014 til 2020 vil ordningen delvis blive finansieret med i alt 12,7 milliarder euro fra EU-budgettet gennem Den
Europæiske Socialfond og et særligt ungdomsbeskæftigelsesinitiativ. Medlemsstaterne skal dog selv skaffe yderligere
midler, ikke blot til foranstaltninger rettet mod dem, der er ramt af arbejdsløshed, men også til foranstaltninger i
forbindelse med dybtgående strukturelle reformer af uddannelses- og jobsøgningssystemerne med henblik på at
lette overgangen fra skole til arbejde og forbedre de unges beskæftigelsesegnethed. Det står endnu ikke klart, hvor
mange nationale midler der er afsat til ordningen: Ni medlemsstater har endnu ikke givet nogen oplysninger til
Kommissionen, og de resterende medlemsstater har givet oplysninger med varierende detaljeringsgrad.
Ifølge de seneste skøn fra Kommissionen vil der fra EU og medlemsstaterne blive afsat i alt 16,7 milliarder euro til at
finansiere ordningen i perioden 2014-2020. I henhold til Den Internationale Arbejdsorganisation kan omkostningerne
til at gennemføre ordningen imidlertid beløbe sig til 21 milliarder euro om året.
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu
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Bemærkninger til redaktører
I juni 2014 var der næsten fem millioner unge arbejdsløse (under 25 år) i EU-28 og over 3,3 millioner i euroområdet.
Det svarer til en ungdomsarbejdsløshed i EU på 22 %. Mere end hver femte unge EU-borger på arbejdsmarkedet kan
ikke finde et job. I Grækenland og Spanien er det hver anden. Der er en forskel på næsten 50 procentpoint mellem
den medlemsstat, der har den laveste ungdomsarbejdsløshed (Tyskland med 7,8 % i juni 2014), og den, der har den
højeste (Spanien med 53,4 % i juni 2014).
I 2013 vedtog EU's Ministerråd og Det Europæiske Råd at oprette en "ungdomsgaranti". Under denne ordning skal
medlemsstaterne sikre, at unge under 25 år, senest fire måneder efter at de er gået ud af skolen eller 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. Ordningen finansieres over EU-budgettet og de nationale
budgetter. Den offentlige finansiering kan suppleres med privat finansiering (f.eks. ved at virksomheder investerer i
lærlingeordninger, eller at private fonde finansierer uddannelsesordninger).
I denne særberetning (nr. 3/2015), som bærer titlen "EU's ungdomsgaranti: De første skridt er taget, men der
venter gennemførelsesrisici forude", vurderes det, om Kommissionen gav medlemsstaterne passende støtte i
forbindelse med etableringen af deres ungdomsgarantiordninger, og der gennemgås potentielle risici, der vil kunne
indvirke på gennemførelsen af garantien. Revisionen havde fokus på Kommissionens vurdering af planerne for
gennemførelsen af ungdomsgarantien i en stikprøve på fem medlemsstater: Irland, Italien, Litauen og Portugal.
Kommissionen havde bedt medlemsstaterne om i forbindelse med indsendelsen af deres planer for gennemførelsen
af ungdomsgarantien at fremlægge et omkostningsoverslag over de konkrete foranstaltninger, der var planlagt, og
oplyse de relevante finansieringskilder, men revisorerne konstaterede under deres gennemgang af de fem
medlemsstater, at nogle planer manglede relevante oplysninger, og at ingen af dem gav oplysninger om de
skønnede omkostninger i forbindelse med de strukturelle reformer, der er nødvendige for at yde en effektiv
ungdomsgaranti.
EU-revisorerne fremsætter følgende anbefalinger:
•
•

•

Medlemsstaterne bør fremlægge en klar og fuldstændig oversigt over omkostningerne i forbindelse med alle
de foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, som de har planlagt under
ungdomsgarantien, så Kommissionen kan vurdere det samlede finansieringsbehov
Kommissionen bør anbefale, at der indføres et sæt af kvalitative karakteristika, der skal være til stede, før
der kan ydes EU-støtte til job, praktikophold og lærlingepladser. Disse karakteristika kunne baseres på de
elementer, der er brugt til at definere et kvalitetstilbud i Kommissionens vejledning for evaluering af
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
Kommissionen bør etablere et omfattende system for overvågning af ungdomsgarantien, der dækker både
strukturelle reformer og foranstaltninger rettet mod enkeltpersoner. Resultaterne af denne overvågning bør
rapporteres til Europa-Parlamentet og Rådet.

Revisionsretten vil i kommende beretninger beskæftige sig med flere emner vedrørende ungdomsarbejdsløshed,
herunder gennemførelsen af EU-initiativer på medlemsstatsniveau. Revisionsrettens særberetninger offentliggøres
året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke områder af EU-budgettet
eller forvaltningsspørgsmål.
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