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Jongeren en werklozen in Europa: uitdagingen voor de EU-jongerengarantie
In een verslag dat de Europese Rekenkamer (ERK) vandaag publiceert, worden drie risico's geïdentificeerd voor een
succesvolle uitvoering van de jongerengarantieregeling van de EU die wordt ondersteund met 12,7 miljard euro aan EUmiddelen: de toereikendheid van de totale financiering, de definitie van een "deugdelijk aanbod" en de wijze waarop
de Commissie de resultaten van de regeling monitort en erover rapporteert.
"Jeugdwerkloosheid is een enorme uitdaging waar bijna alle EU-lidstaten op dit moment mee te maken hebben. De
Europese Unie heeft hierop gereageerd door de "jongerengarantie" op te zetten, een belangrijk instrument dat erop is
gericht om ongeveer 7,5 miljoen jonge Europeanen zonder werk, onderwijs of opleiding weer op weg te helpen, waardoor
zij in staat worden gesteld een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij", aldus Iliana Ivanova, het voor het
verslag verantwoordelijke ERK-lid. "De uitvoering van deze regeling is weliswaar erg kostbaar, maar het alternatief is dat
we enorme sociaaleconomische kosten blijven maken door werkloosheidsuitkeringen, gederfde inkomsten en belastingen,
wat naar schatting van het EU-agentschap Eurofound jaarlijks ongeveer 153 miljard euro kost – meer dan 1 % van het bnp
van de EU. Het toekomstige succes van de jongerengarantie mogen we echter niet als iets vanzelfsprekends beschouwen
zolang belangrijke vragen nog onbeantwoord blijven. Als potentiële risico's identificeerden wij de toereikendheid van de
financiering van de regeling, de "deugdelijkheid van het aanbod" dat deze aan jonge werklozen biedt en de wijze waarop
de Commissie de resultaten van de regeling monitort en erover rapporteert. Voor de doeltreffendheid van de
jongerengarantie is het van essentieel belang dat deze risico's in een vroeg stadium worden aangepakt."
De EU-controleurs concludeerden dat de Commissie tijdige en passende steun bood aan de lidstaten bij het opzetten van
hun jongerengarantieregelingen. Zij stellen echter ook vast dat zij geen effectbeoordeling heeft verricht waarin de te
verwachten kosten en baten zijn gespecificeerd, hoewel dit voor alle belangrijke initiatieven van de Commissie de
standaardprocedure is. Daardoor is er geen informatie over de mogelijke totale kosten van de toepassing van een
dergelijke regeling voor de gehele EU, zodat het risico bestaat dat de totale financiering ontoereikend is. Samen met het
ontbreken van een definitie van een "deugdelijk" baanaanbod veroorzaakt dit het grote risico van een onsamenhangende
en ondoeltreffende tenuitvoerlegging van jongerengarantieregelingen in de gehele EU.
De jongerengarantieregeling werd in juni 2013 ingesteld als reactie op de verslechtering van de situatie voor werkloze
jongeren, die nog werd verergerd door de economische en financiële crisis. Meer dan één op de vijf Europeanen onder de
24 jaar op de arbeidsmarkt heeft geen werk en in sommige lidstaten treft de werkloosheid zelfs de helft van alle jongeren
op de arbeidsmarkt. Van 2014 tot 2020 wordt de regeling gedeeltelijk gefinancierd met maximaal 12,7 miljard euro uit de
begroting van de EU via het Europees Sociaal Fonds en een Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Aanvullende financiering
door de lidstaten is echter vereist, aangezien naast op werklozen gerichte maatregelen ook fundamentele structurele
hervormingsmaatregelen noodzakelijk zijn op het gebied van bijvoorbeeld opleidings-, werkzoek- en onderwijssystemen
om de overgang van school naar werk en de inzetbaarheid van jongeren te verbeteren. Het bedrag aan nationale
financiering dat beschikbaar is gesteld voor de regeling is nog niet volledig duidelijk: negen lidstaten hebben geen
informatie verstrekt aan de Commissie, terwijl de overige lidstaten dat niet allemaal even gedetailleerd hebben gedaan.
Volgens de meest recente ramingen van de Commissie is er een totale toewijzing (EU- en nationale middelen) van
16,7 miljard euro voor de financiering van de regeling in de periode 2014-2020. De Internationale Arbeidsorganisatie heeft
echter gemeld dat de jaarlijkse kosten voor de uitvoering van de regeling mogelijk op 21 miljard euro zullen uitkomen.

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het door de Europese Rekenkamer vastgestelde speciaal verslag.
Het volledige verslag is te vinden op www.eca.europa.eu
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Bijna 5 miljoen jongeren (onder de 25 jaar) in de EU-28 waren in juni 2014 werkloos, waarvan meer dan 3,3 miljoen in de
eurozone wonen. Dit komt overeen met een jeugdwerkloosheidspercentage van 22 % in de EU. Meer dan één op de vijf
jonge EU-burgers op de arbeidsmarkt kan geen baan vinden; in Griekenland en Spanje is dat één op twee. Er is een
verschil van bijna 50 procentpunten tussen de lidstaat met de laagste jeugdwerkloosheid (Duitsland met 7,8 % in
juni 2014) en die met het hoogste percentage (Spanje met 53,4 % in juni 2014).
In 2013 hebben de Raad van Ministers van de EU en de Europese Raad een "jongerengarantieregeling" vastgesteld. In het
kader van de regeling moeten de lidstaten ervoor zorgen dat jongeren onder de 25 jaar binnen vier maanden nadat zij van
school komen of werkloos zijn geworden een "deugdelijke" baan vinden die aansluit op hun opleiding, vaardigheden en
ervaring, of dat zij de opleiding, vaardigheden en ervaring verwerven die nodig zijn voor het vinden van een baan in de
toekomst door middel van een plaats in het leerlingstelsel, een stage of bij- en nascholing. De regeling wordt gefinancierd
uit de EU-begroting en uit de nationale begrotingen. Deze overheidsfinanciering kan worden aangevuld door particuliere
financiering (bijv. investeringen door bedrijven in door particuliere stichtingen gefinancierde stage- of
scholingsregelingen).
In het speciaal verslag (nr. 3/2015) met de titel "De EU-jongerengarantie: eerste stappen genomen, maar
uitvoeringsrisico's in het verschiet" wordt beoordeeld of de Commissie heeft gezorgd voor adequate steun aan de
lidstaten bij het opzetten van hun jongerengarantieregelingen en wordt onderzocht welke mogelijke risico's de uitvoering
van de regeling kunnen beïnvloeden. De controle was gericht op de beoordeling door de Commissie van de
uitvoeringsplannen voor de jongerengarantieregelingen van een steekproef van vijf lidstaten: Frankrijk, Ierland, Italië,
Litouwen en Portugal.
Hoewel de Commissie de lidstaten had gevraagd om een raming van de kosten van de voorgenomen specifieke
maatregelen en de daarmee samenhangende financieringsbronnen bij het indienen van hun uitvoeringsplannen voor de
jongerengarantieregelingen, constateerden de controleurs bij hun doorlichting van de vijf lidstaten dat in sommige
reacties relevante informatie ontbrak, terwijl geen van de lidstaten informatie heeft verstrekt over de geraamde kosten
van de structurele hervormingen die nodig zijn voor de totstandkoming van een doeltreffende jongerengarantie.
De EU-controleurs doen de volgende aanbevelingen:
•
•

•

de lidstaten moeten een duidelijk en volledig beeld geven van de kosten van alle geplande maatregelen ter
bestrijding van de jeugdwerkloosheid in het kader van de jongerengarantieregeling, zodat de Commissie de totale
financieringsbehoeften kan beoordelen;
de Commissie zou moeten ijveren voor een reeks kwaliteitseigenschappen waaraan moet worden voldaan voor
banen, stages en leerlingplaatsen die zullen worden gefinancierd uit de EU-begroting. Deze kan gebaseerd
worden op de elementen van de definitie van een deugdelijk aanbod in de richtsnoeren van de Commissie voor
de evaluatie van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;
de Commissie moet een alomvattend toezichtsysteem instellen voor de jongerengarantieregeling, dat zowel
structurele hervormingen betreft als maatregelen die gericht zijn op individuele personen. De resultaten van dit
toezicht moeten worden gerapporteerd aan het Europees Parlement en de Raad.

De Rekenkamer wil in toekomstige verslagen ook kwesties behandelen die verband houden met werkgelegenheid voor
jongeren, inclusief de uitvoering van EU-initiatieven op het niveau van de lidstaten.
De speciale verslagen van de ERK worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de bevindingen weer van
geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema's.
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