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Potrivit Curții de Conturi Europene, Garanția pentru
tineret a UE nu se ridică la înălțimea așteptărilor inițiale
După cum se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, Garanția
pentru tineret a UE – instrument care își propune să ajute tinerii care nu au un loc de muncă și
nu urmează niciun program educațional sau de formare – a înregistrat doar progrese limitate,
iar rezultatele sale nu se ridică la înălțimea așteptărilor inițiale. În cadrul acestei Garanții
pentru tineret, statele membre ar trebui să se asigure că toți tinerii primesc o ofertă de calitate
de angajare, de continuare a studiilor, de ucenicie sau de stagiu în termen de patru luni de la
data la care nu mai continuă școala sau de la intrarea în șomaj. La acest instrument se adaugă
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor creată de Consiliul European cu
scopul de a crește sprijinul pentru acele regiuni și persoane care se confruntă cu cele mai mari
dificultăți în acest domeniu. Bugetul alocat inițiativei se ridică la 6,4 miliarde de euro.
Curtea a efectuat vizite în Irlanda, Spania, Franța, Croația, Italia, Portugalia și Slovacia. Aceste
state membre realizaseră progrese în implementarea Garan ției pentru tineret și obținuseră unele
rezultate. Cu toate acestea, niciunul dintre statele membre vizitate nu putea deocamdată să
garanteze că toți tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program
educațional sau de formare aveau posibilitatea de a accepta o ofertă în termenul de patru luni.
„La mijlocul anului 2016, UE număra peste patru milioane de tineri cu vârste sub 25 de ani care nu
aveau un loc de muncă”, a explicat doamna Iliana Ivanova, membra Curții responsabilă de acest
raport. „Factorii de decizie ar trebui să se asigure că programele concepute să îi ajute pe tineri nu
creează așteptări care nu pot fi apoi îndeplinite. Într-adevăr, Comisia Europeană a recunoscut în
recenta Carte albă privind viitorul Europei că există un decalaj între așteptări și capacitatea UE de
a le îndeplini.”
Potrivit Curții, un factor important care contribuie la această situație este faptul că întreaga
populație de tineri afectați nu poate fi acoperită doar cu resursele disponibile din bugetul UE. În
ceea ce privește Garanția pentru tineret, Curtea a constatat că nu există strategii care să dispună
de etape și obiective clare pentru a ajunge la toți tinerii care aveau nevoie de oferte de locuri de
muncă, de continuare a studiilor sau de formare; statele membre nu au evaluat costul total al
Garanției pentru tineret și finanțarea disponibilă, iar calitatea slabă a datelor disponibile
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a complicat evaluarea rezultatelor.
În urma analizei cu privire la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, s-a
constatat că grupul-țintă al acesteia nu fusese îndeajuns evaluat, că există riscul ca finanțarea UE
să se substituie pur și simplu finanțării naționale în loc să aducă o valoare adăugată și că slaba
calitate a datelor a complicat măsurarea rezultatelor raportate, care se situau sub așteptări.
Curtea a concluzionat că, până în prezent, această inițiativă nu a avut decât o contribuție limitată
în statele membre vizitate.
Curtea formulează o serie de recomandări adresate Comisiei și statelor membre.
Printre cele mai importante aspecte semnalate, Curtea consideră că statele membre și Comisia ar
trebui:
•

să canalizeze așteptările stabilind obiective și ținte realiste și realizabile;

•

înainte de conceperea sistemelor, să realizeze evaluări ale decalajului între situa ția
existentă și obiectivele urmărite, precum și analize de piață;

•

să își îmbunătățească sistemele de monitorizare și de raportare.

Statele membre ar trebui:
•

să facă un bilanț complet al costurilor pe care le presupune implementarea Garanției
pentru tineret și să își adapteze sistemele în funcție de finanțarea disponibilă;

•

să se asigure că ofertele de muncă, de continuare a studiilor sau de formare corespund
profilurilor participanților și cererii de pe piața muncii și că acestea duc, prin urmare, la
o integrare durabilă pe piața muncii.

Comisia ar trebui:
•

să se asigure că statele membre justifică modul în care măsurile lor na ționale privind
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor finanțate de UE vor răspunde în mod
adecvat nevoilor tinerilor.

Raportul special nr. 5/2017, intitulat „Șomajul în rândul tinerilor – au reușit politicile UE să
schimbe situația? O evaluare a Garanției pentru tineret și a Inițiativei privind ocuparea forței de
muncă în rândul tinerilor”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții, eca.europa.eu.
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