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EU-tarkastajat: 1,9 miljardia euroa kohdennettiin 
uudelleen, mutta ehdotukset jäivät nuorisotyöttömyyden 
osalta vähäisiksi 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että Euroopan komission 
perustamat nuorisotyöttömyyttä käsittelevät toimintaryhmät onnistuivat kyllä uudelleenkohdentamaan 
tukivaroja nuorten tukemiseen, mutta toimintaryhmien ehdotukset jäivät vähäisiksi.  Toimintaryhmien 
tavoitteena oli auttaa nuorisotyöttömyydestä eniten kärsiviä jäsenvaltioita kohdentamaan 
jakamattomat rakennerahastovaransa uudelleen hankkeisiin, joilla saataisiin aikaan suurin vaikutus 
lyhyellä aikavälillä. 

Tarkastuksessa ilmeni, että komissio tarjosi neuvontaa jäsenvaltioille, mutta sen antamaa tukea rajoitti 
saatavilla olevien tietojen riittämätön määrä ja laatu. Aloite johti Euroopan sosiaalirahaston varojen 
uudelleenohjelmointiin ja uudelleenjakoon, mutta toimenpideohjelman muutoksia koskevassa komission 
arvioinnissa keskityttiin pääasiassa talousarvioon aiheutuvaan vaikutukseen. Tarkastajat totesivat 
havaintojensa perusteella, että tällaisiin aloitteisiin kohdistuvia odotuksia on käsiteltävä paremmin silloin, 
kun lupaukset eivät mahdollisesti vastaa sitä, mitä komissio pystyy realistisesti ajatellen toteuttamaan. 

"Nuorisotyöttömyys on yksi kriittisistä ongelmista, jotka EU:lla on tänä päivänä ratkaistavanaan. 
Nuorisotyöttömyys on viime aikoina hieman laskenut, mutta se on edelleen kohtuuttoman korkealla tasolla. 
EU:n varoilla olisi siksi tuettava vaikuttavia toimenpiteitä, joilla saadaan aikaan todellisia käytännön 
tuloksia mahdollisimman nopeasti", toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
Iliana Ivanova.  

Euroopan komissio perusti nuorisotyöttömyyttä käsitteleviä työryhmiä vuonna 2012 osana Mahdollisuuksia 
nuorille -aloitettaan. Työryhmät kokosivat yhteen kansallisia ja komission asiantuntijoita kahdeksasta 
jäsenvaltiosta, joissa nuorisotyöttömyysaste oli korkein: Kreikka, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Portugali, 
Slovakia ja Espanja. Aloite koski lähes 10 miljardin euron määrää, joka oli vielä käytettävissä Euroopan 
sosiaalirahastosta kyseisissä jäsenvaltioissa. 

Tarkastajat arvioivat, edistivätkö toimintaryhmien ehdotukset varojen uudelleenkohdentamista. He 
totesivat, että tosiasiassa toimintaryhmät esittivät asian osalta vain vähän ehdotuksia. Komission 
neuvontaa haittasi saatavilla olevien tietojen riittämättömyys, ja se keskittyi pääasiassa ehdotusten 
talousarvionäkökohtiin eikä niinkään niiden vaikuttavuuteen. Tarkastuksessa havaittiin myös puutteita 
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tavassa, jolla komissio seurasi tuloksia ja raportoi niistä. 

Vaikka varoja saatiin uudelleenkohdennettua 1,9 miljardia euroa, tarvitaan laajempaa, kestävämpää ja 
pidempiaikaista aloitetta, jotta rakennerahastojen avulla voitaisiin vähentää nuorisotyöttömyyttä 
vaikuttavasti, totesivat tarkastajat.  

 
Tietoja toimittajille 
 
 
Erityiskertomus nro 17/2015 “Komission tuki nuorisotyöttömyyttä käsitteleville toimintaryhmille: ESR-rahoitusta 
kohdennettiin uudelleen mutta tulokset jäivät taka-alalle” on saatavilla englannin kielellä (muut kieliversiot tulevat saataville 
lähiaikoina).  
 
Julkaisimme viime maaliskuussa ensimmäisen nuorisotyöttömyyttä käsittelevän kertomuksen, jonka otsikkona oli "EU:n 
nuorisotakuu: toiminta käynnistetty mutta edessä täytäntöönpanoon kohdistuvia riskejä". Kertomus on saatavilla 23 EU-kielellä. 
 
Erityiskertomuksissamme esitetään tuloksellisuuden ja säännönmukaisuuden tarkastusten tulokset. Tarkastusten kohteet on 
valittu tietyiltä talousarvion tai hallinnon aloilta. Tilintarkastustuomioistuin valitsee ja suunnittelee tarkastustehtävät niin, että 
niillä saadaan aikaan mahdollisimman suuri vaikutus. Se ottaa valinta- ja suunnitteluvaiheessa huomioon tuloksellisuuteen tai 
säännönmukaisuuteen kohdistuvat riskit, asianomaisten tulojen tai menojen määrän, tulevat kehityssuunnat sekä poliittiset 
näkökohdat ja yleisen edun. 
 
 
 


