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Οι εγγυήσεις για τη νεολαία της ΕΕ υστερούν έναντι των
αρχικών προσδοκιών, σύμφωνα με τους ελεγκτές
Οι εγγυήσεις για τη νεολαία, στόχος των οποίων είναι η υποστήριξη των εκτός απασχόλησης,
κατάρτισης ή εκπαίδευσης νέων, σημείωσαν περιορισμένη πρόοδο και τα αποτελέσματά τους
υστερούν έναντι των αρχικών προσδοκιών, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). Στο πλαίσιο των εγγυήσεων για τη νεολαία, τα κράτη μέλη
οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι νέοι λαμβάνουν καλής ποιότητας προσφορά
απασχόλησης, συνέχισης της εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης εντός τετραμήνου από τη
στιγμή που εξέρχονται από την εκπαίδευση ή που καθίστανται άνεργοι. Πέραν των
εγγυήσεων αυτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέσπισε την πρωτοβουλία για την απασχόληση
των νέων, προϋπολογισμού ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό να αυξηθεί η
στήριξη που παρέχεται υπέρ των περιφερειών και των νέων που πλήττονται εντονότερα.
Οι ελεγκτές επισκέφθηκαν την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την
Πορτογαλία και τη Σλοβακία. Στα κράτη μέλη αυτά είχε σημειωθεί κάποια πρόοδος ως προς την
εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία και είχαν επιτευχθεί ορισμένα αποτελέσματα.
Ωστόσο, κανένα τους δεν είχε εξασφαλίσει ότι όλοι όσοι βρίσκονταν εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης είχαν την ευκαιρία να αποδεχθούν προσφορά εντός τετραμήνου.
«Στα μέσα του 2016, σε ολόκληρη την ΕΕ, πάνω από τέσσερα εκατομμύρια νέοι κάτω των 25
εξακολουθούσαν να είναι άνεργοι», δήλωσε η Iliana Ivanova, Μέλος του Συνεδρίου και
αρμόδια για την έκθεση. «Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να μεριμνούν ώστε τα
προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη των νέων να μην γεννούν προσδοκίες που δεν
μπορούν να εκπληρωθούν. Πράγματι, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρόσφατη Λευκή
Βίβλο της για το μέλλον της Ευρώπης, αναγνώρισε ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των
προσδοκιών και της δυνατότητας της ΕΕ να ανταποκριθεί σε αυτές.»
Σύμφωνα με τους ελεγκτές, ένα από τα βασικά αίτια της κατάστασης αυτής είναι ότι οι πόροι
που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και μόνον είναι αδύνατον να καλύψουν τον
συνολικό πληθυσμό των πληττόμενων νέων. Στην περίπτωση των εγγυήσεων για τη νεολαία, οι
ελεγκτές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν στρατηγικές με σαφή ορόσημα και στόχους που να
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καλύπτουν όλους όσους χρειάζονταν προσφορά απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης· τα
κράτη μέλη δεν υπολόγιζαν ούτε το συνολικό κόστος των εγγυήσεων για τη νεολαία ούτε τη
διαθέσιμη χρηματοδότηση, ενώ η κακή ποιότητα των διαθέσιμων στοιχείων δυσχέραινε την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Από την εξέταση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων προέκυψε ότι η αξιολόγηση
της πληθυσμιακής ομάδας που αποτελούσε τον στόχο της πρωτοβουλίας ήταν ανεπαρκής, ότι
υπήρχε ο κίνδυνος τα κονδύλια της ΕΕ απλώς να υποκαθιστούν την εθνική χρηματοδότηση μη
προσδίδοντας περαιτέρω αξία και ότι η χαμηλή ποιότητα των σχετικών στοιχείων δυσχέραινε τη
μέτρηση των αναφερόμενων αποτελεσμάτων, τα οποία δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες.
Οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μέχρι σήμερα συμβολή της πρωτοβουλίας για την
απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη που επισκέφθηκαν ήταν περιορισμένη.
Το ΕΕΣ διατυπώνει σειρά συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
Στο πλαίσιο των βασικών ζητημάτων που θίγει η έκθεση, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή
οφείλουν:
•

να διαχειρίζονται τις προσδοκίες θέτοντας ρεαλιστικούς και εφικτούς γενικούς στόχους
και συγκεκριμένες τιμές-στόχο

•

να προβαίνουν σε εκτίμηση της διαφοράς που πρέπει να καλυφθεί μεταξύ της αρχικής
κατάστασης και του σκοπούμενου αποτελέσματος και να προβαίνουν σε αναλύσεις της
αγοράς πριν από την κατάρτιση των προγραμμάτων

•

να βελτιώσουν τα συστήματα παρακολούθησης και αναφοράς στοιχείων που
εφαρμόζουν.

Τα κράτη μέλη οφείλουν:
•

να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα του κόστους που συνεπάγονται οι εγγυήσεις για τη
νεολαία και να προσαρμόσουν τα προγράμματα στη διαθέσιμη χρηματοδότηση

•

να εξασφαλίζουν ότι οι προσφορές απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης
ανταποκρίνονται τόσο στο επαγγελματικό προφίλ των συμμετεχόντων όσο και στη
ζήτηση στην αγορά εργασίας και, συνεπώς, οδηγούν σε βιώσιμη απασχόληση.

Η Επιτροπή οφείλει:
•

να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέτρα υπέρ της απασχόλησης των νέων που εφαρμόζουν
ανταποκρίνονται δεόντως στις ανάγκες τους.

Η ειδική έκθεση αριθ. 5/2017, με τίτλο «Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές
της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση
των νέων» είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu σε 23 γλώσσες της ΕΕ.
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