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Insatsgrupper för ungdomars sysselsättning: 1,9 miljarder 
euro har omdirigerats men insatsgruppernas förslag när 
det gäller ungdomars sysselsättning är begränsade, säger 
EU:s revisorer 
De insatsgrupper för ungdomars sysselsättning som Europeiska kommissionen har inrättat lyckades 
omdirigera pengar till stöd för ungdomar men kom endast med begränsade förslag enligt en ny rapport 
från Europeiska revisionsrätten. Syftet med insatsgrupperna var att hjälpa de medlemsstater där 
ungdomsarbetslösheten är störst att omdirigera ofördelade strukturmedel till de projekt som kunde göra 
störst skillnad på kortast tid. 

Revisorerna konstaterade att kommissionen gav råd till medlemsstaterna men att stödet begränsades av 
att den information som den förfogade över inte var tillräckligt omfattande eller av tillräckligt hög kvalitet. 
Initiativet ledde visserligen till att medel från Europeiska socialfonden omplanerades och omfördelades 
men kommissionens bedömning av ändringarna av operativa program var främst inriktad på deras effekt 
på budgeten. Granskningsresultatet fick revisorerna att dra slutsatsen att förväntningarna på sådana 
initiativ måste hanteras bättre i de fall då det kan finnas ett glapp mellan det som har utlovats och det som 
kommissionen realistiskt kan leverera. 

”Ett av EU:s stora problem i dag är ungdomsarbetslösheten. Den har gått ner något den senaste tiden men 
är fortfarande oacceptabelt hög. EU-medlen bör därför ge stöd till ändamålsenliga åtgärder som kan ge 
konkreta resultat på fältet så snabbt som möjligt”, sade Iliana Ivanova, den ledamot vid revisionsrätten 
som ansvarar för rapporten.  

Europeiska kommissionen inrättade insatsgrupper för ungdomars sysselsättning 2012, som ett led i 
Initiativet Bättre möjligheter för unga. Insatsgrupperna förde samman experter från kommissionen och 
nationella experter i de åtta medlemsstater där ungdomsarbetslösheten är störst: Grekland, Irland, Italien, 
Lettland, Litauen, Portugal, Slovakien och Spanien. Initiativet omfattade nära 10 miljarder euro av den ESF-
finansiering som fortfarande fanns tillgänglig i de åtta aktuella medlemsstaterna. 

Revisorerna bedömde om man vid omdirigeringen av medlen drog nytta av insatsgruppernas förslag och 
konstaterade att förslagen var begränsade i det avseendet. Kommissionens rådgivning begränsades av att 
kommissionen inte hade tillgång till tillräckligt med information och av att den främst var inriktad på 
budgetaspekter och inte på hur ESF-medel bäst kan utnyttjas. Revisorerna fann också brister i 
kommissionens övervakning och rapportering av resultat. 
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Ungefär 1,9 miljarder euro av medlen har omdirigerats men det krävs ett bredare, hållbarare och mer 
långsiktigt initiativ för att man ska kunna utnyttja strukturmedel för att minska ungdomsarbetslösheten på 
ett ändamålsenligt sätt, sade revisorerna.  

Meddelande till redaktörerna 
 
 
Särskild rapport nr 17/2015 Kommissionens stöd till insatsgrupper för ungdomars sysselsättning: ESF-finansieringen har 
omdirigerats men är inte tillräckligt inriktad på resultat finns tillgänglig på engelska (och inom kort på övriga språk).  
 
I mars i år offentliggjorde vi en första rapport om problemet med ungdomsarbetslöshet med titeln EU:s ungdomsgaranti: Första 
stegen har tagits men det finns risker med genomförandet, som finns på de 23 EU-språken. 
 
Våra särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda 
budgetområden eller förvaltningsteman i EU. Vi väljer ut och utformar granskningsuppgifterna så att de ska få största möjliga 
effekt och bedömer riskerna när det gäller resultat eller regelefterlevnad, storleken på de aktuella inkomsterna eller utgifterna, 
framtida utveckling och politiskt intresse och allmänintresse. 
 
 
 


