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Νέοι και άνεργοι στην Ευρώπη: εμπόδια στον ορίζοντα για την πρωτοβουλία της ΕΕ
«Εγγυήσεις για τη νεολαία»
Σε έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) εντοπίζονται τρεις κίνδυνοι για την επιτυχή
υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία» για την οποία διατίθενται 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι
κίνδυνοι αφορούν την επάρκεια της συνολικής χρηματοδότησης, τον ορισμό της «προσφοράς καλής ποιότητας» και τον
τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή παρακολουθεί και παρουσιάζει τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με το εν λόγω
πρόγραμμα.
«Η ανεργία των νέων αποτελεί σήμερα τεράστια πρόσκληση για τις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε
με τη δημιουργία ενός σημαντικού εργαλείου, του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία», σκοπός του οποίου είναι να
συμβάλει στην επανένταξη σχεδόν 7,5 εκατομμυρίων νεαρών Ευρωπαίων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να συνεισφέρουν στην κοινωνία με θετικό τρόπο», δήλωσε η κα Iliana Ivanova,
Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδια για την έκθεση. «Μολονότι πρόκειται για δαπανηρό στην υλοποίησή του πρόγραμμα, η
εναλλακτική λύση θα ήταν να εξακολουθήσουμε να υφιστάμεθα το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος που συνεπάγονται τα
επιδόματα ανεργίας και τα διαφυγόντα κέρδη και φόροι, τα οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ευρωπαϊκού οργανισμού
Eurofound, ανέρχονται σε 153 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ήτοι σε ποσοστό άνω του 1 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Ωστόσο, η
μελλοντική επιτυχία του προγράμματος δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη, ενόσω παραμένουν αναπάντητα ορισμένα σοβαρά
ερωτήματα. Ως πιθανούς κινδύνους εντοπίσαμε την επάρκεια της χρηματοδότησης του προγράμματος, την έννοια της «καλής
ποιότητας» όσον αφορά την προσφορά που γίνεται προς τους νεαρούς ανέργους και τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή
παρακολουθεί και παρουσιάζει τα αποτελέσματα του προγράμματος. Η έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων αποτελεί το
κλειδί για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία».
Οι ελεγκτές της ΕΕ καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή παρείχε έγκαιρη και κατάλληλη στήριξη στα κράτη μέλη κατά
την κατάρτιση των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι δεν προέβη σε εκτίμηση αντικτύπου
με σκοπό τη συγκεκριμενοποίηση των αναμενόμενων δαπανών και οφελών, παρά του ότι κάτι τέτοιο αποτελεί συνήθη
διαδικασία για όλες τις μεγάλες πρωτοβουλίες της. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το δυνητικό συνολικό
κόστος της υλοποίησης του προγράμματος σε ολόκληρη την ΕΕ και, κατά συνέπεια, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ανεπάρκειας της
συνολικής χρηματοδότησης. Αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία σαφούς ορισμού της προσφοράς εργασίας «καλής
ποιότητας», εγκυμονεί τον σοβαρό κίνδυνο το πρόγραμμα να υλοποιηθεί αναποτελεσματικά και ανομοιόμορφα στις διάφορες
χώρες της ΕΕ.
Το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013 ως απάντηση στην ολοένα και περισσότερο
επιδεινούμενη κατάσταση των νεαρών ανέργων, η οποία οξύνθηκε περαιτέρω λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
κρίσης. Περισσότεροι του ενός στους πέντε Ευρωπαίους ηλικίας κάτω των 24 ετών που βρίσκονται στην αγορά εργασίας είναι
άνεργοι, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό της ανεργίας αντιστοιχεί στο ήμισυ του συνόλου των ατόμων νεαρής ηλικίας
που βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Από το 2014 έως το 2020, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει, και έως το
συνολικό ποσό των 12,7 εκατομμυρίων ευρώ, από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και
μιας ειδικής πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα χρειαστεί να παράσχουν πρόσθετα
κεφάλαια τα οποία θα καλύψουν όχι μόνο τα μέτρα που απευθύνονται σε όσους πλήττονται από την ανεργία, αλλά και μέτρα
που αφορούν θεμελιώδεις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς των συστημάτων κατάρτισης, αναζήτησης εργασίας και
εκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιωθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας και να αυξηθεί η
απασχολησιμότητα των νέων. Το ύψος της εθνικής χρηματοδότησης που θα διατεθεί για το πρόγραμμα δεν έχει καθοριστεί
ακόμα: εννέα κράτη μέλη δεν έχουν γνωστοποιήσει κανένα σχετικό στοιχείο στην Επιτροπή, ενώ οι υπόλοιπες χώρες παρείχαν
μεν σχετικές πληροφορίες αλλά με διαφορετικό κάθε φορά βαθμό λεπτομέρειας.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Επιτροπής, η συνολική χρηματοδότηση (τόσο από πόρους της ΕΕ όσο και από
εθνικούς πόρους) που θα διατεθεί για το πρόγραμμα κατά την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα μπορούσε ενδεχομένως να
φθάσει τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων της σχετικής ειδικής έκθεσης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ: www.eca.europa.eu.
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Τον Ιούνιο του 2014, στην ΕΕ των 28 υπήρχαν σχεδόν πέντε εκατομμύρια άνεργοι νέοι (ηλικίας κάτω των 25 ετών), εκ των
οποίων άνω των 3,3 εκατομμυρίων ζουν στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Για την ΕΕ συνολικά, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε
ποσοστό ανεργίας των νέων της τάξης του 22 %. Περισσότεροι του ενός στους πέντε νέους πολίτες της ΕΕ που βρίσκονται στην
αγορά εργασίας αδυνατούν να βρουν απασχόληση. Στην Ελλάδα και την Ισπανία η αναλογία αυτή είναι ένας στους δύο νέους.
Η απόκλιση μεταξύ του κράτους μέλους με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων (Γερμανία με 7,8 % τον Ιούνιο του 2014)
και του κράτους μέλους με το υψηλότερο (Ισπανία με 53,4 % τον Ιούνιο του 2014) είναι σχεδόν 50 εκατοστιαίες μονάδες.
Το 2013 το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκριναν πρόγραμμα εγγυήσεων για τη νεολαία. Στο
πλαίσιο του προγράμματος αυτού, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών, εντός
τεσσάρων μηνών από το τέλος της εκπαίδευσής τους ή από την απώλεια της εργασίας τους, θα έχουν τη δυνατότητα είτε να
βρουν μια θέση εργασίας «καλής ποιότητας», αντίστοιχη της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων και της πείρας τους είτε να
αποκτήσουν την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την εξεύρεση θέσης εργασίας στο μέλλον,
συμμετέχοντας σε πρόγραμμα μαθητείας, άσκησης ή συνεχούς εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτή η δημόσια χρηματοδότηση μπορεί να συμπληρωθεί από
ιδιωτικά κεφάλαια (π.χ. επενδύσεις εταιρειών σε προγράμματα μαθητείας ή προγράμματα άσκησης χρηματοδοτούμενα από
ιδιωτικά ιδρύματα).
Στην ειδική έκθεση (αριθ. 3/2015) με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ ‘Εγγυήσεις για τη νεολαία’: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο
διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης» αξιολογείται κατά πόσον η Επιτροπή παρείχε κατάλληλη στήριξη στα
κράτη μέλη για την κατάρτιση των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και εξετάζονται οι πιθανοί κίνδυνοι που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν την υλοποίηση του προγράμματος. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση των σχεδίων
υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία που διενήργησε η Επιτροπή, βάσει δείγματος από πέντε κράτη μέλη: Γαλλία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία και Πορτογαλία.
Μολονότι η Επιτροπή είχε ζητήσει από τα κράτη μέλη να της υποβάλουν τις εκτιμήσεις τους για το κόστος των σχεδιαζόμενων
μέτρων και τις σχετικές πηγές χρηματοδότησης κατά την υποβολή των σχεδίων υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, οι
ελεγκτές, από την εξέταση των περιπτώσεων των πέντε κρατών μελών, διαπίστωσαν ότι ορισμένες απαντήσεις δεν περιείχαν
τις κατάλληλες πληροφορίες, ενώ καμία δεν περιείχε εκτίμηση του κόστους των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
απαιτούνται για την εξασφάλιση αποτελεσματικών εγγυήσεων για τη νεολαία.
Οι ελεγκτές της ΕΕ συνιστούν τα εξής:
•

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαβιβάσουν σαφή και πλήρη συνολικά στοιχεία για το κόστος όλων των μέτρων
καταπολέμησης της ανεργίας των νέων που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη
νεολαία», προκειμένου η Επιτροπή να μπορέσει να υπολογίσει τις συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες.

•

Η Επιτροπή οφείλει να προωθήσει δέσμη ποιοτικών κριτηρίων τα οποία πρέπει να πληρούν οι θέσεις εργασίας,
μαθητείας και άσκησης, προκειμένου να λαμβάνουν στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα κριτήρια αυτά θα
μπορούσαν να βασίζονται στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια προσφορά καλής ποιότητας, όπως αυτά
επισημαίνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας για την
απασχόληση των νέων.

•

Η Επιτροπή οφείλει να συγκροτήσει ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης για τη λειτουργία του προγράμματος
«Εγγυήσεις για τη νεολαία», το οποίο θα καλύπτει τόσο τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όσο και τα μέτρα που
απευθύνονται στα ενδιαφερόμενα άτομα. Τα αποτελέσματα της εν λόγω παρακολούθησης πρέπει να διαβιβάζονται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Σε μελλοντικές εκθέσεις του, το ΕΕΣ προτίθεται να καλύψει περαιτέρω ζητήματα συνδεόμενα με την απασχόληση των νέων,
συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης πρωτοβουλιών της ΕΕ σε επίπεδο κρατών μελών. Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ
δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τις διαπιστώσεις επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων
τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.
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