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Unga arbetslösa i Europa: hinder kvarstår för EU: ungdomsgaranti
I en rapport som offentliggörs i dag identifierar Europeiska revisionsrätten tre risker för att EU:s ungdomsgaranti
med ett EU-anslag på 12,7 miljarder euro inte blir framgångsrik. Riskerna gäller huruvida den totala finansieringen
är tillräcklig, definitionen av ett ”högkvalitativt erbjudande” samt kommissionens övervakning av och
rapportering om ungdomsgarantin.
"Ungdomsarbetslösheten är en stor utmaning som de flesta av EU:s medlemsstater står inför i dag. EU har reagerat
genom att skapa ett viktigt verktyg kallat ungdomsgarantin som syftar till att få unga som varken arbetar eller
studerar på rätt väg igen så att de kan ge ett positivt bidrag till samhället”, sade Iliana Ivanova, den ledamot vid
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. "Stödordningen är finansiellt dyr att genomföra, men alternativet är att
vi även i fortsättningen har stora socioekonomiska kostnader för arbetslöshetsersättning och uteblivna inkomster och
skatter, vilka enligt EU-organet Eurofounds beräkningar uppgår till 153 miljarder euro om året – mer än 1 % av EU:s
BNP. Ändå kan man inte ta för givet att ungdomsgarantin kommer att bli framgångsrik så länge viktiga frågor
fortfarande är obesvarade. Vi har identifierat som potentiella risker huruvida den totala finansieringen är tillräcklig,
definitionen av ett ”högkvalitativt erbjudande” samt kommissionens övervakning av och rapportering om
ungdomsgarantin. Hur vi hanterar dessa risker är avgörande för ungdomsgarantins ändamålsenlighet."
EU:s revisorer konstaterade att kommissionen gav medlemsstaterna tillräckligt stöd vid rätt tidpunkt när de
inrättade ungdomsgarantisystemet. De konstaterade också att kommissionen inte gjorde någon
konsekvensbedömning som angav de förväntade kostnaderna och den förväntade nyttan trots att det är
rutinförfarandet för alla större initiativ från kommissionen. Därför finns det ingen information om de potentiella
totala kostnaderna för genomförandet av systemet i hela EU, och därför finns det en risk för att den totala
finansieringen kanske inte är tillräcklig. Tillsammans med avsaknaden av en definition av "högkvalitativt"
jobberbjudande finns det en stor risk för att ungdomsgarantisystemen inte genomförs ändamålsenligt och
konsekvent i hela EU.
Ungdomsgarantisystemet infördes i juni 2013 som en reaktion på den allt svårare situationen för unga arbetslösa,
som har försämrats ytterligare av den ekonomiska och finansiella krisen. Mer än en av fem européer under 24 år på
arbetsmarknaden är arbetslösa, och i vissa medlemsstater är så många som hälften av alla ungdomar på
arbetsmarknaden arbetslösa. Under 2014–2020 ska systemet delfinansieras med totalt 12,7 miljarder euro från EU:s
budget genom Europeiska socialfonden (ESF) och ett särskilt ungdomssysselsättningsinitiativ. Men medlemsstaterna
kommer att behövas skjuta till kompletterande nationell finansiering inte enbart till åtgärder riktade till dem som har
drabbats av arbetslöshet utan även till åtgärder som avser grundläggande strukturreformer av systemen för
utbildning och arbetsförmedling för att underlätta övergången från skola till arbete och öka ungdomars
anställbarhet. Vilket belopp i nationella anslag som avsätts för systemet är ännu inte klart: nio medlemsstater har
inte lämnat några uppgifter till kommissionen, och resterande medlemsstater har lämnat uppgifter som är mer eller
mindre detaljerade.
Enligt kommissionens senaste beräkningar uppgår det totala anslaget (EU-anslag och nationella medel) till
16,7 miljarder euro för finansieringen av systemet under perioden 2014–2020. Men enligt Internationella
arbetsorganisationen skulle den årliga kostnaden för genomförandet av ungdomsgarantin kunna bli 21 miljarder
euro.
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu
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Nästan 5 miljoner ungdomar (under 25 år) var arbetslösa i EU-28 i juni 2014, varav över 3,3 miljoner bor i
euroområdet. Det innebär en ungdomsarbetslöshet på 22 % i EU. Mer än en av fem unga EU-medborgare på
arbetsmarknaden kan inte få jobb. I Grekland och Spanien gäller det varannan ung person. Det skiljer nästan
50 procentenheter mellan den medlemsstat som har den lägsta ungdomsarbetslösheten (Tyskland 7,8 % i juni 2014)
och den med den högsta (Spanien 53,4 % i juni 2014).
EU:s ministerråd och Europeiska rådet antog ett ungdomsgarantisystem 2013. Enligt systemet ska medlemsstaterna
säkerställa att unga under 25 år inom fyra månader efter att de avslutat sin formella utbildning eller blivit arbetslösa
antingen får ett ”högkvalitativt” arbete som passar deras utbildning, färdigheter och erfarenhet eller den utbildning,
de nya färdigheter eller den erfarenhet som krävs för att få arbete i framtiden genom lärlingsutbildning, praktik eller
vidareutbildning. Systemet finansieras genom EU:s budget och nationella budgetar. Denna offentliga finansiering kan
kompletteras med privat finansiering (t.ex. företags investeringar i lärlingsutbildningar eller utbildningar som
finansieras av privata stiftelser).
I särskild rapport nr 3/2015 EU:s ungdomsgaranti: Första stegen har tagits men det finns risker med
genomförandet bedömer revisionsrätten om kommissionen gav lämpligt stöd till medlemsstaterna när de inrättade
sina ungdomsgarantisystem och går igenom möjliga risker som kan påverka genomförandet. Revisionen inriktades
på kommissionens bedömning av genomförandeplanerna för ungdomsgarantin för ett urval av fem medlemsstater:
Frankrike, Irland, Italien, Litauen och Portugal.
Trots att kommissionen hade bett medlemsstaterna att lämna en kostnadsberäkning för de planerade åtgärderna
och tillhörande finansieringskällor när de lämnade in sina genomförandeplaner för ungdomsgarantin konstaterade
revisorerna när de granskade de fem medlemsstaterna att några svar inte innehöll relevant information och att inget
svar angav de beräknade kostnaderna för genomförandet av de strukturreformer som krävs för ett ändamålsenligt
genomförande av ungdomsgarantin.
EU-revisorernas rekommendationer
•
•

•

Medlemsstaterna bör tillhandahålla en tydlig och fullständig översikt över kostnaderna för alla planerade
åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten inom ungdomsgarantisystemet så att kommissionen kan
bedöma det totala finansieringsbehovet.
Kommissionen bör främja ett antal kvalitetskrav som arbetstillfällen, praktik och lärlingsutbildning ska
uppfylla för att komma i fråga för stöd från EU:s budget. Kraven skulle kunna baseras på de faktorer som
utmärker ett högkvalitativt erbjudande enligt kommissionens riktlinjer för utvärdering av
ungdomssysselsättningsinitiativet.
Kommissionen bör inrätta ett heltäckande övervakningssystem för ungdomsgarantisystemet, som omfattar
både strukturreformer och åtgärder som riktas till enskilda personer. Resultatet av övervakningen bör
rapporteras till Europaparlamentet och rådet.

Vi har för avsikt att granska frågor om ungdomsarbetslöshet, inbegripet genomförandet av EU:s initiativ på
medlemsstatsnivå, ytterligare i framtida rapporter. Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs
under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller
förvaltningsteman i EU.
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