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Luxemburg den 4 april 2017

EU:s ungdomsgaranti når inte upp till de ursprungliga
förväntningarna, säger EU:s revisorer
EU:s ungdomsgaranti ska hjälpa ungdomar som varken har arbete eller utbildning, men
framstegen har varit begränsade och resultaten når inte upp till de ursprungliga
förväntningarna, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Ungdomsgarantin anger
att medlemsstaterna ska se till att alla ungdomar får ett högkvalitativt erbjudande om
anställning, fortsatt utbildning, en lärlingsplats eller en praktikplats inom fyra månader efter
att de slutat skolan eller blivit arbetslösa. I tillägg till ungdomsgarantin inrättade Europeiska
rådet sysselsättningsinitiativet för unga för att öka stödet till de regioner och enskilda som var
mest drabbade, och gav det en budget på 6,4 miljarder euro.
Revisorerna besökte Irland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Portugal och Slovakien. De här
medlemsstaterna hade gjort vissa framsteg i genomförandet av ungdomsgarantin, och några
resultat hade uppnåtts. Ingen av medlemsstaterna hade dock säkerställt att alla ungdomar som
varken arbetar eller studerar fick möjlighet att anta ett erbjudande inom fyra månader.
"Över fyra miljoner ungdomar under 25 år i EU var fortfarande arbetslösa i mitten av 2016”, säger
Iliana Ivanova, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Politikerna bör se
till att program som utformas för att hjälpa ungdomar inte skapar förväntningar som inte kan
infrias. Europeiska kommissionen erkände också i sin nya vitbok om EU:s framtid att det finns en
klyfta mellan människors förväntningar och EU:s förmåga att möta dem.”
En viktig bidragande faktor, säger revisorerna, är att det är omöjligt att hantera alla berörda
ungdomar enbart med medlen från EU-budgeten. När det gäller ungdomsgarantin konstaterade
revisorerna att det saknades strategier med tydliga delmål och mål för att nå alla dem som
behövde ett erbjudande om anställning eller utbildning, att medlemsstaterna inte hade bedömt
den sammanlagda kostnaden och tillgängliga finansieringen och att de tillgängliga uppgifternas
dåliga kvalitet gjorde det svårt att bedöma resultaten.
Vår granskning av sysselsättningsinitiativet för unga visade att bedömningen av målgruppen hade
varit otillräcklig, att det fanns risk för att EU-finansieringen bara ersatte nationell finansiering i
stället för att ge mervärde och att uppgifternas låga kvalitet gjorde det svårt att bedöma de
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu.
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rapporterade resultaten, som understeg förväntningarna. Revisorernas slutsats var att
ungdomssysselsättningsinitiativets bidrag hittills hade varit begränsat i de besökta
medlemsstaterna.
Revisionsrätten lämnar ett antal rekommendationer till Europeiska kommissionen och
medlemsstaterna.
Som viktigt nämns bland annat att medlemsstaterna och kommissionen bör
•

hantera förväntningarna genom att fastställa realistiska och uppnåbara mål och
målvärden,

•

analysera kompetensglapp och marknaden innan system sätts samman,

•

förbättra sina övervaknings- och kontrollsystem.

Medlemsstaterna bör
•

ta fram en fullständig översikt över kostnaden för ungdomsgarantin och skräddarsy sina
system till de tillgängliga medlen,

•

se till att erbjudanden om anställning eller utbildning överensstämmer med deltagarnas
profil och efterfrågan på marknaden och därför leder till hållbar syselsättning.

Kommissionen bör
•

se till att medlemsstaterna motiverar hur deras EU-finansierade
ungdomssysselsättningsåtgärder på ett lämpligt sätt tillgodoser ungdomarnas behov.

Särskild rapport nr 5/2017: Ungdomsarbetslösheten – har EU:s politik gjort någon skillnad? En
bedömning av ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga finns tillgänglig på
revisionsrättens webbplats eca.europa.eu på 23 EU-språk.
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