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Európai Számvevőszék: 1,9 milliárd eurót irányítottak át 
az ifjúsági munkacsoportok tevékenysége nyomán, de 
csak „korlátozott mértékben” születtek javaslatok az 
ifjúsági foglalkoztatásra nézve 
Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint az Európai Bizottság által létrehozott ifjúsági 
munkacsoportoknak sikerült forrásokat átirányítaniuk a fiatalok támogatására, de javaslatokat csak 
korlátozott mértékben készítettek. A munkacsoportok célja az volt, hogy segítsék az ifjúsági 
munkanélküliség által leginkább sújtott tagállamokat abban, hogy a még nem előirányzott forrásokat 
olyan projektekre irányítsák át, amelyek a legrövidebb idő alatt a legnagyobb változást hozzák. 

Ellenőreink megállapítása szerint a Bizottság ugyan betöltötte tanácsadói szerepét a tagállamok mellett, de 
támogatásának hasznát korlátozta a rendelkezésére álló információk szintje és minősége. Míg a 
kezdeményezés az Európai Szociális Alap (ESZA) forrásainak átprogramozását és átcsoportosítását vonta 
maga után, a Bizottságnak az operatív programok módosításaira vonatkozó vizsgálata elsősorban ezek 
költségvetési vonzatára irányult. Megállapításaik alapján ellenőreink arra a következtetésre jutottak, hogy 
az ilyen kezdeményezésekkel kapcsolatos elvárásokat jobban kell kezelni, amikor túl nagy a különbség az 
ígéretek és a Bizottság által reálisan elérhető eredmények között. 

„Az Unió mai problémái között az egyik legszámottevőbb az ifjúsági munkanélküliség. Az utóbbi időben 
valamelyes csökkenést tapasztaltunk ugyan, de a munkanélküliek aránya továbbra is elfogadhatatlanul 
magas. Az uniós forrásokkal ezért olyan eredményes intézkedéseket kell támogatni, amelyek a lehető 
leggyorsabban valódi, kézzelfogható eredményeket hoznak,” nyilatkozta Iliana Ivanova, a jelentésért 
felelős számvevőszéki tag. 

Az Európai Bizottság az ifjúsági munkacsoportokat 2012-ben, a „Több lehetőséget a fiataloknak” 
kezdeményezés részeként hozta létre. A munkacsoportok tagállami és bizottsági szakértői abban a nyolc 
tagállamban (Görögország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Portugália, Szlovákia és 
Spanyolország) tevékenykedtek, ahol a legnagyobb az ifjúsági munkanélküliség. A kezdeményezés közel 
10 milliárd euró összegű ESZA-forrásra vonatkozott, amely az érintett tagállamokban továbbra is 
rendelkezésre állt. 

Ellenőreink megvizsgálták, hogy a források átirányításánál hasznosultak-e a munkacsoportok által tett 
javaslatok, és megállapították, hogy a munkacsoportok valójában csak korlátozott mértékben készítettek 
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ilyen célú javaslatokat. A Bizottság tanácsadási tevékenységét hátráltatta a rendelkezésére álló információ 
mennyisége, és a javaslatok eredményessége helyett főként azok költségvetési szempontjaira 
összpontosított. Ellenőreink hiányosságokra találtak az eredményekre vonatkozó bizottsági monitoringban 
és beszámolásban is. 

Noha 1,9 milliárd euró átirányítása megtörtént, ahhoz, hogy a strukturális alapok eredményesen 
csökkentsék az ifjúsági munkanélküliséget, ellenőreink szerint szélesebb körű, jobban fenntartható és 
hosszabb távú kezdeményezés szükséges.  

A szerkesztők figyelmébe 
 
 
„Az ifjúsági munkacsoportoknak nyújtott bizottsági támogatás: az ESZA-források átirányítása megtörtént, de nem 
összpontosítottak kellő mértékben az eredményekre” című 17/2015. sz. különjelentés egyelőre angolul olvasható, és 
hamarosan más nyelveken is hozzáférhető lesz. 
 
Idén márciusban már kiadtunk egy jelentést az ifjúsági munkanélküliség témakörében: „Uniós ifjúsági garancia: az első lépések 
megtörténtek, de kockázatok várhatók a végrehajtás során” címmel, amely 23 uniós nyelven olvasható. 
 
Különjelentéseink egy adott költségvetési vagy irányítási területre vonatkozó teljesítmény- és szabályszerűségi ellenőrzések 
eredményeit mutatják be. Annak érdekében, hogy ellenőrzéseink maximális hatást érjenek el, ezek megválasztásakor és 
megtervezésekor tekintetbe vesszük a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, az érintett bevétel vagy kiadás 
nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség érdeklődését. 
 
 
 


