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Potrivit Curții de Conturi Europene, exercițiul reprezentat 
de echipele de acțiune pentru tineri a permis 
redirecționarea a 1,9 miliarde de euro, însă propunerile 
elaborate în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor sunt „limitate” 
Un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană arată că echipele de acțiune pentru tineri create 
de Comisia Europeană au reușit redirecționarea de fonduri către sprijinirea tinerilor, dar că aceste echipe 
au elaborat doar propuneri limitate. Obiectivul echipelor a fost de a ajuta statele membre cele mai 
afectate de șomajul în rândul tinerilor să redirecționeze resurse nealocate în cadrul fondurilor 
structurale către finanțarea de proiecte care ar putea produce cel mai mare impact în cel mai scurt timp. 

Auditorii au constatat că statele membre au beneficiat de consiliere din partea Comisiei, însă acest sprijin 
consultativ a fost limitat de cantitatea și de calitatea informațiilor disponibile. Inițiativa reprezentată de 
echipele de acțiune pentru tineri a avut drept rezultat realocarea și reprogramarea de fonduri în cadrul 
Fondului social european, dar evaluarea realizată de Comisie cu privire la propunerile de modificare a 
programelor operaționale s-a axat în principal pe impactul lor bugetar. Constatările auditorilor au dus la 
concluzia că așteptările de la acest tip de inițiative trebuie să fie mai bine gestionate acolo unde există un 
posibil decalaj între promisiunile Comisiei și ce poate realiza aceasta în mod realist. 

„Una dintre cele mai importante provocări cu care UE se confruntă în prezent este șomajul în rândul 
tinerilor. Acesta a cunoscut o ușoară scădere în ultima perioadă, însă continuă să rămână la un nivel 
neacceptabil de ridicat. Prin urmare, fondurile UE ar trebui să sprijine măsuri eficace care să producă 
rezultate reale la fața locului în cel mai scurt timp posibil”, a declarat doamna Iliana Ivanova, membra 
Curții de Conturi Europene responsabilă de acest raport. 

Comisia Europeană a înființat echipele de acțiune pentru tineri în 2012 în cadrul Inițiativei sale privind 
oportunitățile pentru tineri. Echipele erau formate din experți din cadrul Comisiei și de la nivel național din 
cele opt state membre cu cele mai mari rate ale șomajului în rândul tinerilor, și anume: Grecia, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, Slovacia și Spania. Inițiativa a acoperit suma de aproximativ 10 miliarde 
de euro rămasă încă disponibilă în cadrul Fondului social european pentru statele membre vizate. 

Auditorii au evaluat dacă propunerile elaborate de către echipele de acțiune pentru tineri au servit la 
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redirecționarea de fonduri și au constatat că, într-adevăr, acestea au formulat unele propuneri limitate în 
acest sens. Consilierea furnizată de Comisie a fost afectată de cantitatea insuficientă a informațiilor pe care 
aceasta le-a avut la dispoziție și s-a concentrat mai curând pe aspectele bugetare ale propunerilor decât pe 
eficacitatea lor. Auditorii au constatat, de asemenea, deficiențe în modul în care Comisia a monitorizat 
obținerea rezultatelor și a raportat cu privire la acestea. 

Potrivit Curții de Conturi Europene, s-au redirecționat fonduri în valoare de aproximativ 1,9 miliarde de 
euro, însă este nevoie de o inițiativă cu o bază mai largă, mai sustenabilă și pe termen mai lung dacă se 
dorește ca fondurile structurale să reducă în mod eficace șomajul în rândul tinerilor. 

Note către editori 
 
 
Raportul special nr. 17/2015, intitulat „Sprijinul acordat de Comisie în contextul echipelor de acțiune pentru tineri: s-a reușit o 
redirecționare a fondurilor în cadrul FSE, însă nu s-a pus un accent suficient pe rezultate”, este disponibil în prezent în limba 
engleză (alte versiuni lingvistice vor fi disponibile în scurt timp). 
 
În luna martie a acestui an, Curtea de Conturi Europeană a publicat un prim raport pe tema șomajului în rândul tinerilor, intitulat 
„Garanția pentru tineret instituită de UE: primele măsuri au fost adoptate, dar se prefigurează riscuri în ceea ce privește 
implementarea”, care este disponibil în 23 de limbi ale UE. 
 
Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele unor audituri de conformitate sau ale unor audituri ale 
performanței care au ca obiect domenii specifice ale bugetului sau aspecte specifice legate de gestiune. Curtea selectează și 
concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în considerare riscurile existente la adresa 
performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau de cheltuieli implicat, schimbările preconizate și interesul existent în 
mediul politic și în rândul publicului larg. 


