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Munkanélküli fiatalok Európában: az uniós ifjúsági garancia előtt álló akadályok
Ma közzétett jelentésében az Európai Számvevőszék megállapítja, hogy a 12,7 milliárd eurós uniós támogatásban
részesülő ifjúsági garancia kezdeményezés sikeres végrehajtását három kockázati tényező veszélyezteti. Ezek: az
összfinanszírozás elégtelensége, a „színvonalas ajánlat” mibenlétének meghatározása, valamint a rendszer
eredményeivel kapcsolatos bizottsági monitoring és beszámolás módja.
„Jelenleg a fiatalkori munkanélküliség óriási kihívást jelent a legtöbb uniós tagállam számára. Az Európai Unió erre a
kihívásra reagálva hozta létre az ifjúsági garancia nevű, nagy jelentőségű támogatási eszközt, amelynek célja, hogy a
közel 7,5 millió jelenleg munkanélküli és oktatásban, illetve képzésben sem részesülő európai fiatalt segítse a
továbblépésben, lehetővé téve, hogy kivegyék a részüket a társadalmi szerepekből” – nyilatkozta Iliana Ivanova, a
jelentésért felelős számvevőszéki tag. „Noha e támogatási rendszer jelentős ráfordítással jár, az egyetlen alternatíva
az lenne, hogy továbbra is hagyjuk az óriási társadalmi-gazdasági költségek felhalmozódását a kifizetett
munkanélküli-járadékok és az elmaradt bérek és adók formájában, amelyek összege az Eurofound uniós ügynökség
becslései szerint évente 153 milliárd eurót tesz ki – ez az uniós GDP több mint 1%-a. Az ifjúsági garancia jövőbeni
sikere mindazonáltal nem garantált, mivel egyelőre még több fontos kérdés is válaszra vár. A potenciális kockázatok
a következők: az összfinanszírozás elégtelensége, a fiatal munkanélkülieknek nyújtott ajánlat „színvonalas”
minősége, valamint a rendszer eredményeivel kapcsolatos bizottsági monitoring és beszámolás módja. Ezeknek a
kockázatoknak a korai kezelése kulcsfontosságú az ifjúsági garancia eredményessége szempontjából.”
A Számvevőszék ellenőrei megállapították: a Bizottság megfelelő és jól időzített támogatást nyújtott a tagállamok számára
az ifjúsági garancia támogatási rendszereinek a létrehozásához. Megjegyezték azonban, hogy nem történt meg a várható
költségeket és hasznot kimutató hatásvizsgálat elvégzése, noha minden jelentős bizottsági kezdeményezés esetében
szabványos eljárásról van szó. Emiatt nem áll rendelkezésre információ a támogatási rendszer uniós szintű
végrehajtásának átfogó költségeiről, így fennáll a kockázat, hogy az összesen rendelkezésre álló források nem lesznek
elegendőek. Ez, valamint a „színvonalas” állásajánlat világos definíciójának hiánya az ifjúsági garancia következetlen és
eredménytelen uniós szintű végrehajtásának komoly kockázatát rejti magában.
Az ifjúsági garancia támogatási rendszere 2013 júniusában jött létre, válaszul a munkanélküli fiatalok helyzetének a
gazdasági és pénzügyi válság által súlyosbított romlására. A munkaerőpiacon jelen lévő 24 év alatti európai fiatalok több
mint egyötöde munkanélküli, sőt, egyes tagállamokban a munkaerőpiacon jelen lévő fiatalok körében közel 50% a
munkanélküliek aránya. 2014 és 2020 között a rendszer összesen 12,7 milliárd eurót kitevő összköltségvetését részben az
uniós költségvetés biztosítja, egyrészt az Európai Szociális Alapon keresztül, másrészt a kifejezetten erre a célra létrehozott
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés révén. A tagállamok további hozzájárulására is szükség lesz, nem csak a
munkanélküliséggel küzdő fiatalokat célzó intézkedések finanszírozásához, hanem alapvető strukturális reformokhoz
kapcsolódó intézkedések végrehajtásához is, többek között a képzési, álláskeresési és oktatási rendszerek területén, az
iskolából a munkaerőpiacra történő átmenet és a fiatalok foglalkoztathatóságának javításának érdekében. Jelenleg még
nem világos, mekkora összeg áll rendelkezésre tagállami szinten az ifjúsági garancia keretében: kilenc tagállam egyáltalán
nem adott információt a Bizottságnak, a többi tagállam pedig változó részletességű információkat bocsátott
rendelkezésre.
A legutóbbi bizottsági becslés szerint a 2014–2020-as időszakra az ifjúsági garanciához rendelt előirányzatok uniós és
tagállami forrásokból összesen 16,7 milliárd eurót tesznek ki. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerint a támogatási
rendszer költsége akár az évi 21 milliárd eurót is elérheti.
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről.
A jelentés teljes szövege letölthető: www.eca.europa.eu.
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2014 júniusában az EU 28 tagállamában közel ötmillió 25 év alatti fiatal volt munkanélküli, ebből több mint
3,3 millióan az euróövezet területén. Ez uniós szinten 22%-os ifjúsági munkanélküliségi rátát jelent. A
munkaerőpiacon jelen levő fiatal uniós polgárok több mint egyötöde, Görögországban és Spanyolországban fele nem
talál munkát. A legalacsonyabb (Németország, 2014 júniusában 7,8%) és a legmagasabb ifjúsági munkanélküliségi
rátával rendelkező tagállam (Spanyolország, 2014 júniusában 53,4%) között közel 50 százalékpontnyi különbség van.
A Miniszterek Tanácsa és az Európai Tanács 2013-ban elfogadta az „ifjúsági garancia” nevű támogatási rendszert. A
támogatási rendszer keretében a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy minden 25 év alatti fiatal az iskolai
tanulmányok befejezését vagy munkahelye elvesztését követően négy hónapon belül „színvonalas”, képzettségének,
készségeinek és tapasztalatának megfelelő állásajánlatot kapjon, illetve tanulószerződéses gyakorlati képzésben,
gyakornoki képzésben vagy további oktatásban szerezzen a jövőbeni munkába álláshoz szükséges képzettséget,
készséget és tapasztalatot. Az ifjúsági garanciát az uniós költségvetés és a tagállami költségvetések finanszírozzák. A
köztámogatást kiegészítheti magánforrásból történő finanszírozás is (pl. magánalapítványok révén vállalatok
tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerekbe vagy gyakornoki képzési rendszerekbe történő befektetése).
A 3/2015. sz., „Uniós ifjúsági garancia: az első lépések megtörténtek, de kockázatok várhatók a végrehajtás során”
című különjelentésében a Számvevőszék azt értékelte, hogy a Bizottság megfelelő támogatást nyújtott-e a
tagállamok számára az ifjúsági garancia támogatási rendszerének kialakításakor, és áttekintette azokat a potenciális
kockázatokat, amelyek hatást gyakorolhatnak a támogatási rendszer működtetésére. Az ellenőrzés a következő öt
tagállamra vonatkozóan tekintette át az ifjúságigarancia-végrehajtási tervek bizottsági értékelését: Franciaország,
Írország, Olaszország, Litvánia és Portugália.
Noha a Bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy ifjúságigarancia-végrehajtási tervek benyújtásakor adjanak
költségbecslést a tervezett konkrét intézkedésekről és határozzák meg a kapcsolódó finanszírozási forrásokat, a
számvevők az öt tagállam vizsgálatakor megállapították, hogy egyes benyújtott dokumentumokból lényeges adatok
hiányoztak, és egyik ország sem adott tájékoztatást arról, hogy mekkora lenne az eredményes ifjúsági garancia
működtetéséhez szükséges strukturális reformok becsült költsége.
Az Európai Számvevőszék a következőket ajánlja:
•

•

•

A tagállamok nyújtsanak egyértelmű és teljes áttekintést az ifjúsági garancia keretében az ifjúsági munkanélküliség
elleni küzdelem céljából tervezett valamennyi intézkedés költségéről, hogy a Bizottság értékelni tudja a teljes
finanszírozási igényt;
A Bizottság határozza meg, mely minőségi jellemzőkkel kell rendelkezniük az uniós költségvetésből támogatandó
munkahelyeknek, gyakornoki képzéseknek és tanulószerződéses gyakorlati képzéseknek. Ehhez a „színvonalas ajánlat”
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés értékelésére vonatkozó bizottsági útmutatásban szereplő meghatározásának
elemeit lehetne alapul venni;
a Bizottság hozzon létre átfogó monitoringrendszert az ifjúsági garancia egészére vonatkozóan, ami kiterjed a
strukturális reformokra és az egyéneket célzó intézkedésekre is. A monitoring eredményeiről számoljon be az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Számvevőszék későbbi jelentéseiben az ifjúsági foglalkoztatást érintő kérdésekre is ki szándékozik térni, beleértve az uniós
kezdeményezések tagállami végrehajtását. Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan
jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések
eredményeiről számolnak be.
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