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Ομάδες Δράσης για τους Νέους: Αναπροσανατολίστηκαν 
χρηματοδοτικά κεφάλαια ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων 
ευρώ, αλλά διατυπώθηκε «περιορισμένος αριθμός 
προτάσεων» για την απασχόληση των νέων, δηλώνουν οι 
ελεγκτές της ΕΕ 
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι Ομάδες Δράσης για τους Νέους 
που συγκροτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέτυχαν τον αναπροσανατολισμό χρηματοδοτικών 
κεφαλαίων προς τη στήριξη των νέων, αλλά διατύπωσαν περιορισμένο μόνον αριθμό προτάσεων. 
Στόχος των εν λόγω Ομάδων ήταν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη που καταγράφουν τα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας των νέων να ανακατανείμουν τα μη διατεθέντα διαρθρωτικά κονδύλιά τους σε έργα 
που θα επιτύγχαναν τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. 

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η αποτελεσματικότητα του συμβουλευτικού ρόλου της Επιτροπής έναντι των 
κρατών μελών περιορίστηκε από το επίπεδο και την ποιότητα των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή 
της. Μολονότι η πρωτοβουλία οδήγησε στον αναπρογραμματισμό και την ανακατανομή κονδυλίων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η αξιολόγηση, από πλευράς της Επιτροπής, των τροποποιήσεων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων επικεντρώθηκε κυρίως στον δημοσιονομικό αντίκτυπό τους. Βάσει των 
διαπιστώσεών τους, οι ελεγκτές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται καλύτερη διαχείριση των 
προσδοκιών που συνοδεύουν πρωτοβουλίες αυτού του είδους, ώστε να μην υπάρχει απόκλιση μεταξύ 
των υποσχέσεων που δίδονται και όσων είναι ρεαλιστικά σε θέση να επιτύχει η Επιτροπή. 

«Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ είναι η ανεργία των νέων. Παρά την 
πρόσφατη ελαφρά μείωσή του, το ποσοστό ανεργίας των νέων εξακολουθεί να κυμαίνεται σε απαράδεκτα 
υψηλά επίπεδα. Επομένως, τα κεφάλαια της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη 
αποτελεσματικών μέτρων, τα οποία μπορούν να επιφέρουν απτά αποτελέσματα το συντομότερο 
δυνατόν», δήλωσε η κα. Iliana Ivanova, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδια για την έκθεση.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε τις Ομάδες Δράσης για τους Νέους το 2012, στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας «Ευκαιρίες για τους νέους». Οι Ομάδες, στις οποίες συμμετείχαν εμπειρογνώμονες από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή, συνεδρίασαν στα οκτώ κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των 
νέων: Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία. Η πρωτοβουλία 
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των Ομάδων Δράσης για τους Νέους κάλυψε χρηματοδοτικούς πόρους του ΕΚΤ ύψους σχεδόν 10 
δισεκατομμυρίων ευρώ που ήταν ακόμη διαθέσιμοι στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. 

Οι ελεγκτές αξιολόγησαν εάν οι προτάσεις που διατύπωσαν οι Ομάδες Δράσης για τους Νέους επέδρασαν 
θετικά στον αναπροσανατολισμό της χρηματοδότησης και διαπίστωσαν ότι οι Ομάδες διατύπωσαν 
περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων προτάσεων. Η αποτελεσματικότητα του συμβουλευτικού ρόλου της 
Επιτροπής περιορίστηκε από τον όγκο των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της και επικεντρώθηκε 
κυρίως στις δημοσιονομικές πτυχές των προτάσεων και όχι στην αποτελεσματικότητά τους. Επίσης, οι 
ελεγκτές εντόπισαν αδυναμίες στην παρακολούθηση από την Επιτροπή των αποτελεσμάτων της 
πρωτοβουλίας την κατάρτιση των σχετικών εκθέσεων. 

Παρά το γεγονός ότι επιτεύχθηκε ο αναπροσανατολισμός κονδυλίων ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
προκειμένου τα διαρθρωτικά ταμεία να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τη μείωση των επιπέδων 
ανεργίας των νέων, απαιτείται μια ευρύτερη, συστηματικότερη και περισσότερο μακροπρόθεσμη 
πρωτοβουλία, δήλωσαν οι ελεγκτές.  

Σημείωμα προς τους συντάκτες 
 
 
Η ειδική έκθεση αριθ. 17/2015 «Στήριξη των Ομάδων Δράσης για τους Νέους από την Επιτροπή: επιτυχής ο 
αναπροσανατολισμός της χρηματοδότησης του ΕΚΤ, αλλά ανεπαρκής η έμφαση στα αποτελέσματα» διατίθεται επί του 
παρόντος στην αγγλική γλώσσα (σύντομα θα διατίθεται και σε άλλες γλώσσες).  
 
Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους δημοσιεύσαμε μια πρώτη έκθεση σχετικά με την ανεργία των νέων, με τίτλο «Πρόγραμμα της 
ΕΕ “Εγγυήσεις για τη νεολαία”: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης», η οποία 
διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 
 
Οι ειδικές εκθέσεις μας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων επιδόσεων και των ελέγχων συμμόρφωσης που 
διενεργούμε επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων. Επιλέγουμε και 
σχεδιάζουμε τα εν λόγω ελεγκτικά καθήκοντα κατά τρόπον ώστε αυτά να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων 
υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων 
εξελίξεων και του πολιτικού και δημόσιου συμφέροντος. 
 
 
 


