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O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens do Relatório Especial adotado pelo Tribunal de 
Contas Europeu. O texto integral encontra-se em www.eca.europa.eu. 

Comunicado de Imprensa 
Luxemburgo, 24 de março de 2015 

 
Jovens desempregados na Europa: preveem-se dificuldades para a Garantia para a 
Juventude da UE 

Um relatório publicado hoje pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) identifica três riscos que se colocam à boa 
execução da iniciativa da UE Garantia para a Juventude, apoiada por 12,7 mil milhões de euros de financiamento 
da UE: o caráter adequado do financiamento total, a definição de uma "boa oferta" e a forma utilizada pela 
Comissão para acompanhar e comunicar os resultados do instrumento. 

"O desemprego dos jovens constitui um enorme desafio que a maioria dos países da UE enfrenta atualmente. A 
União Europeia respondeu com a criação de um importante instrumento designado por "Garantia para a Juventude", 
com o objetivo de orientar cerca de 7,5 milhões de jovens europeus que não trabalham, não estudam nem seguem 
uma formação, permitindo-lhes dar um contributo positivo para a sociedade", afirmou Iliana Ivanova, o Membro do 
TCE responsável pelo relatório. "Embora se trate de um instrumento cuja execução é dispendiosa, a alternativa é 
continuar a suportar enormes custos socioeconómicos através dos subsídios de desemprego e da perda de 
rendimentos e receitas fiscais que, segundo as estimativas da agência da UE Eurofound, ascendem a 153 mil milhões 
de euros por ano - mais de 1% do PIB da UE. No entanto, o sucesso futuro da Garantia para a Juventude não pode ser 
considerado um dado adquirido enquanto questões graves continuarem sem resposta. Identificámos como potenciais 
riscos o caráter adequado do financiamento do instrumento, a natureza da "boa" oferta proposta aos jovens 
desempregados e a forma de acompanhamento e comunicação dos resultados utilizada pela Comissão. É essencial 
dar uma resposta precoce a estes riscos para que a Garantia para a Juventude seja eficaz." 

Os auditores da UE concluem que a Comissão prestou apoio adequado e oportuno aos Estados-Membros no 
estabelecimento dos seus instrumentos de Garantia para a Juventude. Contudo, registam igualmente que esta não 
realizou uma avaliação de impacto especificando os custos e os benefícios esperados, embora se trate de um 
procedimento habitual para todas as principais iniciativas da Comissão. Por conseguinte, não existem informações 
sobre o potencial custo global de executar o instrumento em toda a UE, pelo que existe o risco de o financiamento 
total não ser adequado. Associado à falta de uma definição clara de uma "boa" oferta de emprego, este representa 
um risco importante de o instrumento ser executado de forma incoerente e ineficaz em toda a UE. 

O instrumento de Garantia para a Juventude foi criado em junho de 2013, em resposta ao agravamento da situação 
dos jovens desempregados, exacerbada pela crise económica e financeira. Mais de um em cinco jovens europeus no 
mercado de trabalho com idade inferior a 24 anos não tem emprego. Em alguns Estados-Membros, a taxa de 
desemprego chega a atingir metade de todos os jovens no mercado de trabalho. Entre 2014 e 2020, o instrumento 
será financiado em parte pelo orçamento da UE através do Fundo Social Europeu e de uma Iniciativa para o Emprego 
dos Jovens criada para o efeito, até um montante total de 12,7 mil milhões de euros. Contudo, os Estados-Membros 
terão de assegurar fundos adicionais para financiar não só as medidas orientadas para as pessoas afetadas pelo 
desemprego, mas também as relacionadas com reformas estruturais fundamentais em domínios como os sistemas 
de formação profissional, procura de emprego e educação para melhorar a transição da escola para o mundo 
profissional e a empregabilidade dos jovens. O montante de financiamento nacional disponível para o instrumento 
ainda não é claro: nove Estados-Membros não forneceram informações à Comissão e os restantes apresentaram 
informações com graus de pormenor variáveis. 

As estimativas mais recentes da Comissão indicam uma dotação global (recursos da UE e nacionais) de 16,7 mil 
milhões de euros para financiar o instrumento no período de 2014-2020. No entanto, segundo a Organização 
Internacional do Trabalho, o custo da execução do instrumento poderá atingir 21 mil milhões de euros por ano. 
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Nota aos diretores das publicações 

Quase 5 milhões de jovens (com menos de 25 anos) estavam desempregados na UE-28 em junho de 2014, dos quais 
mais de 3,3 milhões residem na área do euro, o que representa uma taxa de desemprego dos jovens de 22% na UE. 
Mais de um em cinco jovens cidadãos da UE no mercado de trabalho não consegue encontrar um emprego; na 
Grécia e em Espanha essa relação é de um em dois. Existe uma diferença de quase 50 pontos percentuais entre o 
Estado-Membro com a taxa mais baixa de desemprego dos jovens (Alemanha, com 7,8% em junho de 2014) e o que 
apresenta a taxa mais elevada (Espanha, com 53,4% em junho de 2014). 

Em 2013, o Conselho de Ministros da UE e o Conselho Europeu adotaram um instrumento de "Garantia para a 
Juventude". No âmbito do instrumento, os Estados-Membros devem assegurar que todos os jovens com menos de 
25 anos conseguem encontrar um "bom" emprego adequado à sua formação académica, competências e 
experiência, ou adquirir a formação académica, as competências e a experiência necessárias para encontrar um 
emprego no futuro através de aprendizagem, estágio ou formação permanente, no prazo de quatro meses após 
terem ficado desempregados ou terem terminado o ensino formal. O instrumento é financiado pelo orçamento da 
UE e pelos orçamentos nacionais. O financiamento público pode ser complementado por financiamento privado (por 
exemplo, investimentos de empresas em regimes de aprendizagem ou estágios financiados por fundações privadas). 

Este Relatório Especial (nº 3/2015), intitulado "Garantia para a Juventude da UE: foram tomadas as primeiras 
medidas, mas preveem-se riscos de execução" avalia se a Comissão prestou apoio adequado aos Estados-Membros 
no estabelecimento dos seus instrumentos de Garantia para a Juventude e examina os possíveis riscos que podem 
ter impacto na execução do instrumento. A auditoria incidiu na avaliação pela Comissão dos Planos de 
Implementação da Garantia para a Juventude de uma amostra de cinco Estados-Membros: França, Irlanda, Itália, 
Lituânia e Portugal. 

Embora a Comissão tivesse solicitado aos Estados-Membros que fornecessem uma estimativa dos custos relativos às 
medidas específicas previstas e as respetivas fontes de financiamento quando apresentassem os seus Planos de 
Implementação da Garantia para a Juventude, os auditores constataram, no seu exame aos cinco Estados-Membros, 
que algumas respostas não incluíam informações pertinentes e nenhuma apresentava o custo estimado das 
reformas estruturais necessárias para a execução de uma Garantia para a Juventude eficaz. 

Os auditores da UE formulam as seguintes recomendações: 

• os Estados-Membros devem apresentar uma síntese clara e exaustiva dos custos de todas as medidas 
previstas para combater o desemprego dos jovens no âmbito do instrumento de Garantia para a Juventude, 
para que a Comissão possa avaliar as necessidades globais de financiamento; 

• a Comissão deve promover um conjunto de atributos qualitativos que os empregos, aprendizagens e 
estágios devem possuir para poderem ser apoiados pela UE. Estes poderão basear-se nos elementos que 
definem uma boa oferta incluídos nas orientações da Comissão para a avaliação da Iniciativa para o Emprego 
dos Jovens; 

• a Comissão deve criar um sistema de acompanhamento abrangente para o instrumento de Garantia para a 
Juventude, que inclua tanto as reformas estruturais como as medidas destinadas a particulares. Os 
resultados desse acompanhamento devem ser comunicados ao Parlamento Europeu e ao Conselho. 

Em futuros relatórios, o TCE tenciona cobrir outras questões relativas ao emprego dos jovens, incluindo a execução 
de iniciativas da UE ao nível dos Estados-Membros. O TCE publica ao longo do ano relatórios especiais apresentando 
os resultados de auditorias selecionadas de domínios orçamentais da UE ou de aspetos de gestão específicos. 


