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Nuoret työttömät Euroopassa: EU:n nuorisotakuulla on esteitä edessä
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa yksilöidään 12,7 miljardin euron
EU:n tuella rahoitetun EU:n nuorisotakuualoitteen menestyksekkään täytäntöönpanon osalta kolme riskiä:
kokonaisrahoituksen riittävyys, laadukkaan tarjouksen määritelmä ja järjestelmän tulosten seuranta- ja
raportointitapa komissiossa.
"Nuorisotyöttömyys on tällä hetkellä valtava haaste valtaosalle EU-maista. Euroopan unioni on vastannut
haasteeseen perustamalla merkittävän välineen – nuorisotakuun. Tarkoituksena on, että noin 7,5 miljoonaa
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta eurooppalaista saadaan takaisin oikeille raiteille, jotta he
voivat osallistua myönteisellä tavalla yhteiskuntaan", sanoo kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen
jäsen Iliana Ivanova. "Järjestelmä on taloudellisessa mielessä kallis toteuttaa; vaihtoehtona on jatkaa vanhaa mallia,
jossa työttömyyskorvauksista ja menetetyistä ansiotuloista ja veroista aiheutuu valtavat sosioekonomiset
kustannukset. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) arvioi, että vuotuiset kustannukset ovat 153
miljardia euroa, mikä vastaa yli yhtä prosenttia EU:n BKTL:sta. Nuorisotakuun tulevaa menestymistä ei kuitenkaan
voi pitää itsestäänselvänä, sillä vakavia ongelmia on edelleen ratkaisematta. Olemme yksilöineet mahdollisina
riskeinä järjestelmän rahoituksen riittävyyden, nuorille työttömille tehtyjen työtarjousten ‘laadukkuuden’ ja
järjestelmän tulosten seuranta- ja raportointitavan komissiossa. Nuorisotakuun vaikuttavuuden kannalta
avainasemassa on näiden riskien hallinnointi varhaisessa vaiheessa."
EU:n tarkastajat totesivat, että komissio antoi jäsenvaltioille nuorisotakuujärjestelmien perustamisen yhteydessä
oikea-aikaista ja asianmukaista tukea. He panivat kuitenkin merkille, että komissio ei ole tehnyt
vaikutustenarviointia, jossa täsmennettäisiin oletetut kustannukset ja hyödyt, vaikka tämä on vakiomenettely, jota
sovelletaan kaikkiin merkittäviin komission aloitteisiin. Tämän vuoksi ei tiedetty, mitkä olisivat koko EU:n kattavan
järjestelmän täytäntöönpanon mahdolliset kokonaiskulut. Riskinä oli, että kokonaisrahoitus ei olisi riittävä.
‘Laadukasta työtarjousta’ ei myöskään ole määritelty selkeästi. Oli siis olemassa suuri riski, että järjestelmää
toteutetaann ympäri EU:ta tavalla, joka ei ole vaikuttava eikä yhdenmukainen.
Nuorisotakuujärjestelmä perustettiin kesäkuussa 2013 vastauksena työttömien nuorten synkkenevään tilanteeseen,
jota talous- ja rahoituskriisi entisestään pahensi. Useampi kuin joka viides alle 24-vuotias eurooppalainen on
työmarkkinoilla ilman työtä. Tietyissä jäsenvaltioissa työttömyysaste on niin korkea, että työttöminä on puolet
kaikista työmarkkinoilla olevista nuorista. Kaudesta 2014–2020 alkaen järjestelmää osarahoitetaan EU:n
talousarviosta yhteensä 12,7 miljardilla eurolla Euroopan sosiaalirahaston ja tätä tarkoitusta varten perustetun
nuorisotyöllisyysaloitteen kautta. Jäsenvaltioiden on kuitenkin annettava lisärahoitusta, jolla maksetaan
työttömyydestä kärsiville suunnattujen toimenpiteiden lisäksi toimenpiteitä, jotka liittyvät perustavanlaatuisiin
rakenneuudistuksiin koulutus- ja työnhakujärjestelmissä. Täten helpotetaan siirtymistä koulusta työelämään ja
parannetaan nuorten työllistettävyyttä. Järjestelmään saatavilla olevan kansallisen rahoituksen määrä ei ole vielä
selvä: yhdeksän jäsenvaltiota ei ole toimittanut komissiolle lainkaan tietoja ja muut jäsenvaltiot ovat toimittaneet
tarkkuudeltaan vaihtelevia tietoja.
Viimeisimpien saatavilla olevien komission arvioiden mukaan järjestelmän kokonaisrahoituksen (EU:n ja kansalliset
varat yhteensä) määrä on 16,7 miljardia euroa kaudella 2014–2020. Kansainvälinen työjärjestö väittää kuitenkin, että
järjestelmän toteuttaminen voisi mahdollisesti maksaa 21 miljardia euroa vuodessa.
Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen sisältämät keskeiset tiedot. Kertomus löytyy
kokonaisuudessaan sivustolta www.eca.europa.eu.
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Tietoja toimittajille
EU-28-alueella oli kesäkuussa 2014 työttömänä lähes viisi miljoonaa (alle 25-vuotiasta) nuorta, joista yli 3,3
miljoonaa euroalueella. Nuorisotyöttömyysaste oli EU:ssa tällöin 22 prosenttia. Usempi kuin joka viides nuori EU:n
kansalainen - ja Kreikassa ja Espanjassa joka toinen - ei pysty löytämään työtä työmarkkinoilta.
Nuorisotyöttömyysasteeltaan alhaisimman jäsenvaltion (Saksa: 7,8 prosenttia kesäkuussa 2014) ja korkeimman
jäsenvaltion (Espanja: 53,4 prosenttia kesäkuussa 2014) välinen ero on lähes 50 prosenttiyksikköä.
EU:n ministerineuvosto ja Eurooppa-neuvosto hyväksyivät vuonna 2013 nuorisotakuujärjestelmän. Järjestelmässä
jäsenvaltioiden on varmistettava, että alle 25-vuotiaat nuoret löytävät neljän kuukauden kuluessa koulun
päättämisestä tai työpaikan menettämisestä ’laadukasta’ koulutukseensa, taitoihinsa ja kokemukseensa nähden
sopivaa työtä tai hankkivat oppisopimuskoulutuksen, harjoittelupaikan tai jatkokoulutuksen avulla sellaista
koulutusta, taitoja ja kokemusta, jota työpaikan saaminen tulevaisuudessa edellyttää. Järjestelmä rahoitetaan EU:n
talousarviosta ja kansallisista talousarvioista. Julkista rahoitusta voidaan täydentää yksityisellä rahoituksella (esim.
yksityiset säätiöt rahoittavat yritysten investointeja oppisopimusjärjestelmiin tai koulutusjärjestelmiin).
Erityiskertomuksessa (nro 3/2015) "EU:n nuorisotakuu: toiminta käynnistetty mutta edessä täytäntöönpanoon
kohdistuvia riskejä" arvioidaan, antoiko komissio jäsenvaltioille asianmukaista tukea nuorisotakuujärjestelmän
perustamisen yhteydessä. Lisäksi käydään läpi mahdolliset täytäntöönpanoon kohdistuvat riskit. Tarkastus kohdistui
komission arviointiin, joka koski otokseen poimittujen viiden jäsenvaltion (Ranska, Irlanti, Italia, Liettua ja Portugali)
laatimia nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmia.
Vaikka komissio oli pyytänyt, että jäsenvaltiot toimittavat arvion suunniteltujen toimenpiteiden kuluista ja tietoja
rahoituslähteistä nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmien toimittamisen yhteydessä, tarkastajat havaitsivat
kyseisten viiden jäsenvaltion kohdalla, että joistakin vastauksista puuttui relevantteja tietoja ja että yksikään
jäsenvaltioista ei ollut toimittanut kuluarviota rakenneuudistuksista, joita vaikuttava nuorisotakuun toteuttaminen
edellyttää.
EU:n tarkastajat suosittavat seuraavaa:
•
•

•

Jäsenvaltioiden olisi esitettävä selkeä ja kattava yleiskatsaus kuluista, jotka aiheutuvat kaikista
suunnitelluista nuorisotakuun piiriin kuuluvista nuorisotyöttömyyttä torjuvista toimenpiteistä. Näin komissio
voisi arvioida kokonaisrahoitustarpeet.
Komission olisi vaikutettava siihen, että laaditaan joukko laadullisia kriteerejä, jotka EU:n talousarviosta
tukea saavien työpaikkojen sekä harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen olisi täytettävä. Perustana voisi olla
nuorisotyöllisyysaloitteen arviointia varten annetuissa komission ohjeissa esitetty laadukkaan tarjouksen
määritelmä.
Komission olisi otettava käyttöön kattava seurantajärjestelmä nuorisotakuujärjestelmää varten. Seuranta
olisi kohdistettava sekä rakenneuudistuksiin että yksilöihin kohdennettuihin toimenpiteisiin. Seurannan
tulokset olisi raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tilintarkastustuomioistuin aikoo käsitellä myös tulevissa kertomuksissaan nuorisotyöttömyyteen liittyviä kysymyksiä,
esimerkiksi EU:n aloitteiden toteuttamista jäsenvaltioiden tasolla. Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee
erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien
tarkastusten havainnot.
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