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Indsatshold for ungdomsbeskæftigelsen: 1,9 milliarder 
euro omdirigeret, men "begrænsede forslag" til 
ungdomsbeskæftigelse, siger EU-revisorerne 
Det lykkedes for de indsatshold for ungdomsbeskæftigelsen, som Europa-Kommissionen oprettede, at få 
penge omdirigeret til støtte til unge, men indsatsholdene fremsatte ifølge en ny beretning fra Den 
Europæiske Revisionsret kun begrænsede forslag. Holdene sigtede mod at hjælpe de medlemsstater, der 
var hårdest ramt af ungdomsarbejdsløshed, med at omdirigere deres ikke-tildelte strukturmidler til de 
projekter, der ville gøre den største forskel på kortest tid. 

Revisorerne konstaterede, at Kommissionen rådgav medlemsstaterne, men dens støtte blev begrænset af 
niveauet og kvaliteten af de oplysninger, den havde adgang til. Initiativet førte til omprogrammering og 
omfordeling af midler fra Den Europæiske Socialfond, men Kommissionens vurdering af ændringerne af de 
operationelle programmer havde hovedsagelig fokus på deres konsekvenser for budgettet. 
Revisionsresultaterne fik revisorerne til at konkludere, at der er behov for at forvalte forventningerne til 
sådanne initiativer bedre, i de tilfælde hvor der er et potentielt gab mellem det, der loves, og det, 
Kommissionen realistisk kan levere. 

"Et af de største problemer, EU står over for i dag, er ungdomsarbejdsløsheden. Den har på det sidste vist et 
lille fald, men er stadig uacceptabelt høj. Så EU-midlerne bør støtte effektive foranstaltninger, der hurtigst 
muligt vil give reelle resultater på stedet," siger Iliana Ivanova, det medlem af Revisionsretten, der er 
ansvarligt for beretningen.  

Europa-Kommissionen oprettede indsatshold for ungdomsbeskæftigelsen i 2012 som led i "Initiativet 
Muligheder for Unge". Holdene samlede nationale eksperter og eksperter fra Kommissionen i de otte 
medlemsstater med den højeste ungdomsarbejdsløshed: Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, 
Portugal, Slovakiet og Spanien. Initiativet rådede over næsten 10 milliarder euro i midler fra Den 
Europæiske Socialfond, som stadig var til rådighed i de pågældende medlemsstater. 

Revisorerne vurderede, om man i forbindelse med omdirigeringen af finansieringen drog fordel af forslag 
fra indsatsholdene for ungdomsbeskæftigelsen, og konstaterede, at holdene reelt fremsatte begrænsede 
forslag herom. Kommissionens rådgivning var hæmmet af mængden af oplysninger, den havde adgang til, 
og havde hovedsagelig fokus på forslagenes budgetmæssige aspekter og ikke på deres effektivitet. 
Revisorerne fandt også svagheder i den måde, hvorpå Kommissionen overvågede resultaterne og 
rapporterede om dem. 
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Ca. 1,9 milliarder euro blev omdirigeret, men det vil kræve et bredere baseret, mere vedholdende og mere 
langsigtet initiativ, hvis strukturmidlerne skal anvendes effektivt til at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden, 
siger revisorerne. 

Bemærkninger til redaktører 
 
 
Særberetning nr. 17/2015 "Kommissionens støtte til indsatshold for ungdomsbeskæftigelsen: ESF-finansieringen er blevet 
omdirigeret, men der fokuseres ikke nok på resultater" foreligger nu på engelsk (de øvrige sprogudgaver vil foreligge snart).  
 
I marts i år offentliggjorde vi en første beretning om ungdomsarbejdsløshed med titlen "EU's ungdomsgaranti: De første skridt er 
taget, men der venter gennemførelsesrisici forude", som kan fås på 23 EU-sprog. 
 
Vores særberetninger præsenterer resultaterne af vores forvaltningsrevisioner og juridisk-kritiske revisioner vedrørende 
specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. Med henblik på at opnå maksimal effekt udvælger og udformer vi 
disse revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der knytter sig til forvaltningens resultatopnåelse eller 
regeloverholdelsen, de pågældende indtægters eller udgifters omfang, den fremtidige udvikling samt den politiske og offentlige 
interesse. 
 
 
 


