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Jongerenactieteams: 1,9 miljard euro herbestemd, maar 
“beperkte voorstellen” voor jeugdwerkgelegenheid, aldus 
EU-controleurs 
De door de Europese Commissie opgezette jongerenactieteams slaagden erin geld te herbestemmen 
voor ondersteuning van jongeren, maar ze deden slechts beperkte voorstellen, volgens een nieuw 
verslag van de Europese Rekenkamer. De teams waren opgezet om lidstaten die het zwaarst getroffen 
waren door jeugdwerkloosheid te helpen hun niet-toegewezen middelen uit structuurfondsen te 
herbestemmen voor projecten die het grootste verschil in de kortste tijd zouden maken. 

De controleurs constateerden dat de Commissie advies verleende aan de lidstaten, maar dat haar 
ondersteuning werd beperkt door het niveau en de kwaliteit van de informatie die zij tot haar beschikking 
had. Het initiatief leidde weliswaar tot de herprogrammering en herschikking van middelen uit het 
Europees Sociaal Fonds, maar de Commissie richtte zich bij haar beoordeling van de operationele 
programmawijzigingen hoofdzakelijk op de impact ervan op de begroting. Op grond van hun bevindingen 
concludeerden de controleurs dat de verwachtingen van dergelijke initiatieven beter moeten worden 
gestuurd in gevallen waarin sprake is van een potentiële kloof tussen hetgeen is beloofd en wat realistisch 
gezien door de Commissie kan worden waargemaakt. 

“Een van de kritieke problemen waar de EU vandaag de dag mee te kampen heeft, is jeugdwerkloosheid. 
Die is de afgelopen tijd licht gedaald, maar blijft nog steeds onaanvaardbaar hoog. Dus moeten met de EU-
middelen doeltreffende maatregelen worden ondersteund die zo snel mogelijk ter plaatse concrete 
resultaten opleveren," aldus Iliana Ivanova, het voor dit verslag verantwoordelijke lid van de 
Rekenkamer.  

De Europese Commissie zette de jongerenactieteams in 2012 op in het kader van het initiatief “Kansen 
voor jongeren”. De teams bestonden uit deskundigen van de Commissie en uit de acht lidstaten met de 
hoogste werkloosheidscijfers: Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Portugal, Slowakije en Spanje. 
Met het initiatief was bijna 10 miljard euro uit het Europees Sociaal Fonds gemoeid, welk bedrag nog 
beschikbaar was voor de betrokken lidstaten. 

De controleurs beoordeelden of bij de herbestemming van middelen gebruik was gemaakt van door de 
teams gedane voorstellen en stelden vast dat zij in dit verband inderdaad beperkte voorstellen hadden 
gedaan. Het advies van de Commissie werd gehinderd door de hoeveelheid informatie die zij tot haar 
beschikking had en was voornamelijk gericht op de budgettaire aspecten van de voorstellen in plaats van 
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op de doeltreffendheid ervan. De controleurs constateerden ook tekortkomingen in de wijze waarop de 
Commissie resultaten monitorde en er verslag over uitbracht. 

Hoewel er 1,9 miljard euro aan middelen werd herbestemd, is een breder, duurzamer initiatief voor de 
langere termijn noodzakelijk om structuurfondsen een doeltreffende bijdrage te laten leveren aan de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid, aldus de controleurs.  

Noot voor de redactie 
 
 
Speciaal verslag nr. 17/2015 “Steun van de Commissie voor jongerenactieteams: heroriëntatie van ESF-middelen 
verwezenlijkt, maar onvoldoende aandacht voor resultaten” is beschikbaar in het Engels (andere talen volgen binnenkort).  
 
In maart van dit jaar publiceerden we een eerste verslag over het probleem van de jeugdwerkloosheid, getiteld: “De EU-
jongerengarantie: eerste stappen genomen, maar uitvoeringsrisico's in het verschiet", dat beschikbaar is in 23 EU-talen. 
 
In onze speciale verslagen worden de resultaten van onze doelmatigheids- en nalevingsgerichte controles van specifieke 
begrotingsterreinen of beheersthema’s uiteengezet. Bij onze selectie en opzet van deze taken zorgen wij ervoor dat ze een 
maximale impact hebben door rekening te houden met de risico’s voor de doelmatigheid of de naleving, de omvang van de 
betrokken inkomsten en uitgaven, de verwachte ontwikkelingen en de politieke en publieke belangstelling. 
 
 
 


