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ORDFÖRKLARINGAR
De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) är fem separata fonder
vars mål är att minska regionala obalanser i unionen: Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden (SF),
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och
fiskerifonden (EHFF).
En förvaltningsmyndighet är ett offentligt eller privat organ som medlemsstaten har utsett
till att förvalta ett operativt program. I dess uppgifter ingår att välja ut vilka projekt som ska
finansieras, övervaka hur projekten genomförs och rapportera till kommissionen om
finansiella aspekter och uppnådda resultat.
Ett resultat är en mätbar konsekvens som – direkt eller indirekt – härrör från offentliga
insatser. Inom sammanhållningspolitiken delas resultat vanligen upp i utfall och effekter.
Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (Eurofound) är en EU-byrå
vars roll är att tillhandahålla information, råd och sakkunskap om EU:s socialpolitik som
bygger på jämförande information, forskning och analys.
Genomförandeplaner för ungdomsgarantin utarbetas av medlemsstaterna för
genomförandet av deras ungdomsgarantier på nationell nivå. De anger vilka uppgifter
offentliga myndigheter och andra organisationer ska ha och hur garantin ska finansieras
(även hur EU-medel ska användas). De fastställer även hur framsteg ska bedömas och anger
en tidsplan.
Insatsgrupper för ungdomars sysselsättning: I februari 2012 inrättade kommissionen
tillsammans med de åtta medlemsstater som då hade den högsta ungdomsarbetslösheten så
kallade insatsgrupper för ungdomars sysselsättning bestående av nationella experter och
EU-tjänstemän som skulle identifiera åtgärder som de EU-medel (även från ESF) som
fortfarande var tillgängliga för programperioden 2007–2013 kunde användas till för att
stödja dels sysselsättningsmöjligheter för ungdomar, dels små och medelstora företag.
Insatsområden är de största utgiftsområdena i ett operativt program. De består av en grupp
insatser som hänger samman och har särskilda mätbara mål.
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är ett FN-organ som handlägger arbetsrättsliga
frågor, särskilt internationella arbetsnormer.
NEET definieras som ”unga som varken arbetar eller studerar” (young people "Neither in
Employment, Education nor Training"). Här ingår både arbetslösa och inaktiva personer.
Operativa program anger medlemsstaternas prioriteringar och särskilda mål och hur medlen
ska användas för att finansiera projekt under en viss period (vanligen sju år) .
Syftet med Europeiska socialfonden (ESF) är att stärka den ekonomiska och sociala
sammanhållningen inom Europeiska unionen genom att förbättra
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sysselsättningsmöjligheterna (huvudsakligen genom utbildningsåtgärder) och främja en hög
sysselsättningsnivå och fler och bättre arbetstillfällen.
Sysselsättningsinitiativet för unga (skrivs även som ungdomssysselsättningsinitiativet) är ett
EU-program som ska ge ekonomiskt stöd till regioner där ungdomsarbetslösheten är över
25 %.
Sysselsättningskommittén är rådets främsta rådgivande kommitté för sysselsättning och
socialpolitik på sysselsättningsområdet.
Ungdomar: för ungdomsgarantin definieras ungdomar som personer mellan 15 och 25 år
eller, i några medlemsstater, mellan 15 och 29 år.
Ungdomsgarantin är en rådspolicy som utformats för att se till alla ungdomar under 25 år
får ett högkvalitativt erbjudande om anställning, fortsatt utbildning, lärlingsplats eller
praktikplats inom fyra månader efter att de slutat skolan eller blivit arbetslösa.
Utfall: en förändring som uppkommer på grund av en insats och normalt är knuten till
insatsens mål (t.ex. praktikanter som får jobb); ett utfall kan vara förväntat eller oförutsett,
positivt eller negativt.
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SAMMANFATTNING
Om ungdomsgarantin
I.

Ungdomsarbetslöshet är inget nytt fenomen, och flera EU-medlemsstater har haft

extremt höga nivåer under flera år. Den ekonomiska krisen 2008 har gjort det ännu svårare
för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Även om situationen har förbättrats var
över 4,2 miljoner människor under 25 år fortfarande arbetslösa i EU i slutet av juni 2016.
II.

Ett av de viktigaste EU-initiativen för att hantera den här frågan är ungdomsgarantin

som anger att medlemsstaterna ska se till att alla ungdomar under 25 år får ett
högkvalitativt erbjudande om anställning, fortsatt utbildning, lärlingsplats eller praktikplats
inom fyra månader efter att de slutat skolan eller blivit arbetslösa.
III.

Dessutom kom Europeiska rådet överens om att inrätta sysselsättningsinitiativet för

unga med en godkänd budget på 6,4 miljarder euro (3,2 miljarder från en särskild ny post i
EU-budgeten som ska kompletteras med 3,2 miljarder euro i nationella ESF-anslag) för att
öka EU-stödet till de regioner och enskilda som drabbats mest av ungdomsarbetslöshet och
sysslolöshet.
Så gjorde vi revisionen
IV.

Vi bedömde om ungdomsgarantin gav resultat i medlemsstaterna och om

sysselsättningsinitiativet för unga bidrog till det. Vi tittade särskilt på om medlemsstaterna
hade gjort framsteg i genomförandet av ungdomsgarantin, på lämpligt sätt hanterade
faktorer som kan påverka genomförandet och om de genomförde sysselsättningsinitiativet
för unga så att det bidrog till att ungdomsgarantins mål uppfylldes.
V.

För att bedöma framstegen i genomförandet av ungdomsgarantin besökte vi följande

sju medlemsstater: Irland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Portugal och Slovakien. För
utvärderingen av ungdomssysselsättningsinitiativets bidrag besökte vi samma
medlemsstater, förutom Irland och Slovakien. Vår revision gällde perioden från den officiella
lanseringen av ungdomsgarantin i april 2013 till maj 2016.
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Detta konstaterade vi
VI.

Även om de sju besökta medlemsstaterna hade gjort framsteg i genomförandet av

ungdomsgarantin och några resultat hade uppnåtts motsvarar inte den nuvarande
situationen, mer än tre år efter det att rådets rekommendation antogs, de ursprungliga
förväntningarna vid lanseringen av ungdomsgarantin vars mål är att ge alla unga som varken
arbetar eller studerar (NEET) ett högkvalitativt erbjudande inom fyra månader.
VII.

Ingen av de besökta medlemsstaterna hade ännu sett till att alla NEET fick möjlighet

att inom fyra månader anta ett erbjudande som hjälpte dem att varaktigt integrera sig på
arbetsmarknaden. En viktig bidragande faktor är att det inte går att hantera hela NEETpopulationen enbart med medel från EU-budgeten.
VIII. Vi drog vidare slutsatsen att ungdomssysselsättningsinitiativet endast i mycket
begränsad utsträckning bidragit till uppnåendet av ungdomsgarantins mål i de fem besökta
medlemsstaterna när revisionen gjordes.
Detta rekommenderar vi
IX.

För framtida insatser på sysselsättningsområdet bör medlemsstaterna och

kommissionen
•

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

•
X.
•

analysera kompetensglapp och marknaden innan systemen sätts samman.
Medlemsstaterna bör
utarbeta lämpliga uppsökande strategier för att identifiera och registrera hela sin NEETpopulation,

•

ta fram en fullständig översikt över kostnaden för att genomföra ungdomsgarantin för
hela NEET-populationen och prioritera mellan de tillhörande åtgärderna efter den
tillgängliga finansieringen,
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•

se till att erbjudanden bara anses vara högkvalitativa när de överensstämmer med
deltagarens profil och efterfrågan på arbetsmarknaden och leder till varaktig integration
på arbetsmarknaden,

•

förbättra sina övervaknings- och rapporteringssystem så att de regelbundet
tillhandahåller uppgifter av god kvalitet som gör det lättare att ta fram en mer
faktabaserad ungdomspolitik, i synnerhet kapaciteten att följa upp deltagare som
lämnar ungdomsgarantin för att så mycket som möjligt minska antalet okända utträden.

XI.
•

Kommissionen bör
tillsammans med sysselsättningskommittén ta fram och föreslå kvalitetsnormer för
erbjudanden som ska lämnas inom ungdomsgarantin,

•

identifiera och sprida god praxis när det gäller övervakning och rapportering utifrån sin
genomgång av medlemsstaternas befintliga system,

•

genom sin process för godkännande av ändringar av operativa program se till att
medlemsstaterna gör en heltäckande bedömning av vad som utmärker NEETpopulationen för att se till att åtgärderna inom sysselsättningsinitiativet för unga i de
operativa programmen på ett lämpligt sätt tillgodoser ungdomarnas behov,

•

se över sin vägledning om uppgiftsinsamling för att minimera risken för att resultat
överskattas. Medlemsstaterna bör se över sina utgångsvärden och mål i enlighet med
den omarbetade vägledningen.
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INLEDNING
Ungdomsarbetslöshet i Europeiska unionen
1.

Ungdomsarbetslöshet är inget nytt fenomen, och flera EU-medlemsstater har haft

extremt höga nivåer under flera år. Den ekonomiska krisen 2008 har gjort det ännu svårare
för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Det framgår av att arbetslösheten för
ungdomar (mellan 15 och 24 år) ökade med 8,8 procentenheter mellan första kvartalet 2008
och första kvartalet 2013, när den nådde sin högsta nivå på 23,9 %.
2.

Under samma period ökade arbetslösheten för den äldre aktiva befolkningen (25–74 år)

mindre (med 3,7 procentenheter, från 5,8 till 9,5 %). Det är mindre än hälften av ökningen
för åldersgruppen 15–24 år (se figur 1).
Figur 1 – Arbetslösheten för åldersgrupperna 15–24 och 25–74 år, från 2000 till juni 2016,
genomsnittet i EU28
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Källa: Eurostat, arbetslösheten i EU-28, säsongsanpassade uppgifter.

3.

Även om situationen har förbättrats sedan mitten av 2013 var över 4,2 miljoner

ungdomar under 25 år fortfarande arbetslösa i EU i slutet av juni 2016 (genomsnittlig

2016K1
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arbetslöshet 18,8 %). De värst drabbade medlemsstaterna var Grekland (47,7 %), Spanien
(45,2 %) och Italien (37,2 %) (se figur 2).
Figur 2 – Ungdomsarbetslösheten per medlemsstat i juni 2016 (under 25 år)
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Källa: Eurostat, säsongsanpassade uppgifter om ungdomsarbetslösheten (under 25 år).

4.

Förutom de ekonomiska konsekvenser som ungdomarna själva får bära har långa

arbetslöshetsperioder även negativa effekter som handlar om framtida anställbarhet, högre
risk för fattigdom, social utestängning och dessa ungdomars roll i samhället. Det finns
dessutom en risk för att talanger och färdigheter inte används optimalt.
5.

Vidare inverkar en hög ungdomsarbetslöshet negativt på den ekonomiska tillväxten och

produktiviteten, och den är en tung ekonomisk börda för hela samhället. Till exempel lyckas
många universitetsutbildade inte få arbete och kan därför inte bidra med sina färdigheter
och sin kunskap till den ekonomiska tillväxten. Ungdomar med få eller inga kvalifikationer
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kan ha svårt att komma in på arbetsmarknaden och bli "utestängda" från arbete eller allt
mer fastna i en situation med låg lön och få utvecklingsmöjligheter.
NEET: unga som varken arbetar eller studerar
6.

I gruppen arbetslösa ungdomar (dvs. som kan börja arbeta och aktivt söker jobb) finns

det dessutom en stor grupp unga som är mindre motiverade att agera proaktivt och därför
står ännu längre från arbetsmarknaden. Det är inaktiva ungdomar som varken arbetar eller
studerar och därför kallas för inaktiva NEET. Tillsammans bildar de två grupperna
("arbetslösa" och "inaktiva") mellan 15 och 24 år, i några medlemsstater upp till 29 år, en
specifik population som benämns "NEET". Även om ungdomsarbetslösheten är den indikator
som används mest ger den inte en lika fullständig bild som NEET-andelen. Det bör noteras
att NEET-andelen är lägre än ungdomsarbetslösheten (se figur 3).
Figur 3 – Ungdomsarbetslöshet kontra NEET-andel

Källa: Europeiska revisionsrätten.

7.

Populationen NEET används som referens för ungdomsgarantin. I den här rapporten

använder vi därför också begreppet NEET i stället för begreppet ungdomsarbetslöshet.
8.

Procentandelen NEET mellan 15 och 24 år ökade efter 2007 och nådde sin högsta nivå

2012 , främst på grund av att antalet arbetslösa NEET ökade, och har därefter minskat något
(se figur 4).

12

Figur 4 – NEET-andelens utveckling i EU 28 under perioden 2007–2015
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Källa: Uppgifter från Eurostat, NEET-populationen 15–24 år.

9.

NEET-andelarna varierade mycket mellan de olika medlemsstaterna i slutet av 2015 för

åldersgruppen 15–24 år (se figur 5). I Italien och Bulgarien låg NEET-andelarna nära eller
över 20 % medan andelarna i Nederländerna, Luxemburg och Tyskland låg nära eller under
5 %.
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Figur 5 – NEET-andel per medlemsstat och kategori (under 25 år) 2015
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Källa: Uppgifter från Eurostat, NEET-populationen 15–24 år.

10. NEET-andelen varierar mycket mellan medlemsstaterna, och det gör även
sammansättningen av NEET-populationen (15–24 år). Andelen arbetslösa NEET är högst i
Kroatien (13,4 %), Grekland (11,0 %) och Spanien (10,6 %), där en ekonomisk tillväxt skulle
kunna underlätta deras integration på arbetsmarknaden. Situationen är annorlunda i
Bulgarien (14,3 %), Italien (12,0 %) och Rumänien (11,7 %), där andelarna inaktiva NEET är
högst. I de här medlemsstaterna måste arbetsförmedlingarna spela en mycket mer aktiv roll
för att integrera ungdomar på arbetsmarknaden.
Ungdomsgarantin
11. EU:s uppgift i sysselsättningspolitiken är att se till att medlemsstaternas
sysselsättningspolitik är samordnad, främst genom att ange riktlinjer för den. Kommissionen
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kan också stödja och, om nödvändigt, komplettera nationella åtgärder mot arbetslöshet 1. Ett
av de viktigaste EU-initiativen för att förbättra ungdomars situation på arbetsmarknaden är
ungdomsgarantin.
12. I september 2010 uppmanade för första gången kommissionen medlemsstaterna att se
till att alla ungdomar arbetade, genomgick vidareutbildning eller deltog i aktiveringsåtgärder
inom fyra månader efter att de avslutat sin skolgång eller blivit arbetslösa. Det kom att kallas
"ungdomsgarantin". Förslaget lades fram i anslutning till flaggskeppsinitiativet "Unga på väg"
inom Europa 2020 2 som lyfte fram bättre utbildning, mer framgångsrik integration på
arbetsmarknaden och ökad rörlighet som verktyg för att bekämpa ungdomsarbetslöshet.
13. I december 2012 föreslog kommissionen att rådet skulle lägga fram en rekommendation
om att inrätta en "ungdomsgaranti" inom ramen för sitt "ungdomssysselsättningspaket" 3.
Detta kan ses som ett politiskt åtagande eftersom det antogs av EU:s ministerråd i april
2013 4 och senare godkändes av Europeiska rådet i juni 2013 5 (se ruta 1).
Ruta 1 – Vad är ”ungdomsgarantin”?
Enligt ungdomsgarantin ska medlemsstaterna se till att unga under 25 år inom fyra månader efter att
de avslutat sin formella utbildning eller blivit arbetslösa antingen får ett högkvalitativt arbete som
passar deras utbildning, färdigheter och erfarenhet eller den utbildning, de nya färdigheter eller den
erfarenhet som krävs för att få arbete i framtiden genom lärlingsutbildning, praktik eller
vidareutbildning.

1

Artikel 5.2 och artikel 147 i den konsoliderade versionen av fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUT C 115, 9.5.2008, s. 47).

2

KOM(2010) 477 slutlig, 15.9.2010, Unga på väg.

3

COM(2012) 729 final, 5.12.2012, Förslag till rådets rekommendation om att inrätta en
ungdomsgaranti.

4

Rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti (EUT C 120,
26.4.2013, s. 1).

5

Europeiska rådets slutsatser av den 27–28 juni 2013, EUCO 104/2/13
(http://consilium.europa.eu).

15

14. Det nya med ungdomsgarantin är att den, utöver de befintliga åtgärderna för ungdomar
som aktivt söker arbete, systematiskt riktas till de inaktiva ungdomar som inte söker jobb
och inte studerar eller har praktik. Målet är att alla NEET varaktigt ska integreras på
arbetsmarknaden.
15. De olika stegen inom ungdomsgarantin beskrivs i figur 6.
Figur 6 – Stegen inom ungdomsgarantin

Källa: Europeiska revisionsrätten.
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16. Enligt rådets rekommendation ska medlemsstaterna genomföra
ungdomsgarantisystemen "så snart som möjligt". Det anges också att "när det gäller de
medlemsstater som har de allvarligaste budgetproblemen, och har högre andel av unga som
varken arbetar eller studerar eller högre ungdomsarbetslöshet, kan man också överväga ett
successivt införande"6. Kommissionen uppmanade också medlemsstaterna att prioritera
ungdomars sysselsättning i sina nationella budgetar.
17. Det angavs inget specifikt måldatum för genomförandet av ungdomsgarantin för hela
NEET-populationen. Som ett första steg ombads medlemsstaterna utarbeta
genomförandeplaner för ungdomsgarantin. Planerna skulle antas i slutet av december 2013,
eller i slutet av våren 2014, beroende på ungdomsarbetslöshetsnivån i varje medlemsstat.
Arrangemang för övervakning av ungdomsgarantin
18. I rådets rekommendation om inrättandet av ungdomsgarantin betonas att
medlemsstaterna ska övervaka och utvärdera alla åtgärder som genomförs inom deras
ungdomsgarantisystem, så att fler faktabaserade politiska strategier och insatser tas fram
utifrån vad som fungerar, var och varför, och så att en effektiv användning av resurser och
en positiv avkastning på investeringar säkras.
19. Rekommendationen ger Europeiska kommissionen i uppdrag att övervaka
genomförandet av ungdomsgarantisystemen i varje EU-medlemsstat "genom
sysselsättningskommitténs multilaterala övervakning". Sysselsättningskommittén 7 antog
2014 en indikatorram för övervakning av ungdomsgarantin och en omfattande
metodhandbok 8.

6

Punkt 27 i rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti (EUT
C 120, 26.4.201).

7

Sysselsättningskommitténs möte i Rom den 22–23 september 2014.

8

Se http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115.
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Sysselsättningsinitiativet för ungdomar
20. Parallellt kom rådet och Europaparlamentet i februari 2013 överens om att inrätta
sysselsättningsinitiativet för unga och ge det en särskild post i budgeten för att öka EUstödet till regioner och enskilda som drabbats mest av ungdomsarbetslöshet och
sysslolöshet.
21. Sysselsättningsinitiativet för unga ingår i ESF:s övergripande programplanering och
godkänns antingen i form av särskilda operativa program för
ungdomssysselsättningsinitiativet eller som en del av ESF:s operativa program, antingen som
ett insatsområde eller som en del av ett insatsområde 9. Kommissionen har därför större
ansvar än när det gäller ungdomsgarantin. Ungdomsgarantin är ett politiskt åtagande om att
ge alla NEET under 25 år ett erbjudande, och sysselsättningsinitiativet för unga är ett
finansieringsinstrument för åtgärder riktade till enskilda personer 10 i samma population. Den
sammanlagda budgeten som har godkänts för sysselsättningsinitiativet är på
6,4 miljarder euro för programperioden 2014–2020, varav 3,2 miljarder kommer från en ny
särskild post i EU-budgeten som ska kompletteras med minst 3,2 miljarder euro i nationellt
stöd från den befintliga ESF.
22. De regioner som är berättigade till stöd från sysselsättningsinitiativet är de där
ungdomsarbetslösheten för ungdomar i åldersgruppen 15–24 år översteg 25 % 2012, och
medlemsstater där ungdomsarbetslösheten hade stigit med mer än 30 % 2012 och översteg
20 % 2012 11 (se figur 7).

9

Artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december
2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 470).

10

Skäl 11 i förordning (EG) nr 1304/2013.

11

Artikel 16 i förordning (EG) nr 1304/2013.
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Figur 7 – Regioner som är berättigade till stöd från sysselsättningsinitiativet för unga
Stödberättigade Nuts 2-regioner

Kanarieöarna

stödberättigade
Inte stödberättigade
Guadeloupe
Martinique

Guyana

Mayotte

Azorerna

Källa: Europeiska kommissionen.

Réunion

Madeira
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23. Övervakningen av de ungdomsgarantiåtgärder som finansieras av
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF sker i enlighet med bestämmelserna i den rättsliga
ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) 12.
24. I oktober 2016 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett meddelande 13 om de
viktigaste resultaten av ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet sedan
lanseringen 2013 och med slutsatser om hur EU:s och medlemsstaternas ansträngningar för
att använda ungdomsgarantisystem kan förbättras 14. Samtidigt föreslog kommissionen att
budgeten för sysselsättningsinitiativet för unga skulle förlängas och få ytterligare 1 miljard
euro i särskilda anslag för perioden 2017–2020 (som ska kompletteras med 1 miljard euro
från ESF) för att totalt uppgå till 8 miljarder euro 15.
Revisionsrättens tidigare bedömning av ungdomsgarantin
25. I mars 2015 offentliggjorde revisionsrätten en särskild rapport 16 om kommissionens
stöd till medlemsstaterna för genomförandet av ungdomsgarantin. Där identifierades tre
stora risker när det gällde ett ändamålsenligt genomförande:
-

Risken för att den totala finansieringen inte är tillräcklig.

-

Det sätt på vilket ett högkvalitativt erbjudande definieras.

12

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om
fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320) och förordning (EU) nr 1304/2013.

13

COM(2016) 646 final, 4.10.2016, Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga efter
tre år.

14

COM(2016) 646 final.

15

COM(2016) 603 final, 14.9.2016, Halvtidsöversyn och revidering av den fleråriga budgetramen
2014-2020. En resultatinriktad EU-budget.

16

Särskild rapport nr 3/2015, EU:s ungdomsgaranti: Första stegen har tagits men det finns risker
med genomförandet (http://eca.europa.eu).
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-

Det sätt på vilket kommissionen övervakar och rapporterar om systemets resultat.

26. Den här rapporten bygger på och kompletterar analysen genom att vi bedömer
genomförandet av ungdomsgarantin i medlemsstaterna.
REVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING SAMT REVISIONSMETOD
27. Vid den här revisionen bedömde vi om ungdomsgarantin gav resultat i medlemsstaterna
och om sysselsättningsinitiativet för unga bidrog till det. Vi undersökte i synnerhet följande
aspekter:
-

Om medlemsstaterna hade gjort framsteg i genomförandet av ungdomsgarantin. Utifrån
deras uppgifter till sysselsättningskommittén undersökte vi hur antalet NEET
utvecklades, hur NEET identifierades och registrerades, om erbjudanden tillhandahölls
inom fyra månader och om de var varaktiga.

-

Om medlemsstaterna på lämpligt sätt hade åtgärdat faktorer på området som skulle
kunna påverka framstegen i genomförandet av ungdomsgarantin utifrån
bestämmelserna i rådets rekommendation. Det gällde bland annat lämpliga strategier
för att se till att alla NEET registrerades, bedömningen av genomförandekostnader och
den tillgängliga finansieringen, medlemsstaternas strategier för att varaktigt integrera
NEET och tillräcklig övervakning och rapportering.

-

Om medlemsstaterna hade genomfört sysselsättningsinitiativet för unga så att det
bidrog till att ungdomsgarantins mål uppfylldes.

28. För att bedöma vilka framsteg som gjorts i genomförandet av ungdomsgarantin besökte
vi sju medlemsstater: Irland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Portugal och Slovakien. För
var och en av dem baserades vår analys på den åldersgrupp som de hade valt, det vill säga
15–24 eller 15–29. För att utvärdera nyttan med ungdomssysselsättningsinitiativet besökte
vi vidare samma medlemsstater, förutom Irland och Slovakien, och gick igenom sex
operativa program (fem nationella och ett franskt regionalt). Medlemsstaterna valdes ut
baserat på följande huvudkriterier:
-

Deras ungdomsarbetslöshet.
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-

Procentandelen NEET i förhållande till den totala populationen i samma åldersgrupp.

-

Deras andel av det totala särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga.

29. Bevis hämtades in med hjälp av
-

dokumentgranskning på EU-nivå och nationell nivå,

-

intervjuer med de nationella myndigheter som ansvarar för genomförandet av
ungdomsgarantin och de myndigheter som förvaltar operativa program inom
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF,

-

analys av uppgifter (bl.a. från sysselsättningskommittén),

-

granskning av ett urval med 175 personer som fick ta del av erbjudanden som
subventionerades av sysselsättningsinitiativet för unga – 35 i var och en av de fem
medlemsstaterna – för att undersöka nyttan med sysselsättningsinitiativet.

Revisionen i medlemsstaterna omfattade perioden från den officiella lanseringen av
ungdomsgarantin i april 2013 till maj 2016.
IAKTTAGELSER
Bedömning av framsteg i genomförandet av ungdomsgarantin
30. Vi ansåg att det var ett lämpligt tillfälle att bedöma framstegen i genomförandet av
ungdomsgarantin med tanke på att rådets rekommendation hade godkänts under första
halvåret 2013.
31. Baserat både på de uppgifter som medlemsstaterna rapporterade till
sysselsättningskommittén och på uppgifter från Eurostat om NEET och
ungdomspopulationen bedömde vi för de sju besökta medlemsstaterna om
-

antalet NEET hade minskat sedan ungdomsgarantin infördes,

-

medlemsstaterna hade blivit bättre på att identifiera och registrera NEET,
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-

alla registrerade NEET hade fått ett erbjudande om anställning, praktik,
lärlingsutbildning eller vidareutbildning inom fyra månader,

-

de ungdomar som hade fått ta del av ungdomsgarantin på ett varaktigt sätt integrerades
på arbetsmarknaden.

Minskningen av antalet NEET motsvarade minskningen av ungdomspopulationen
32. Från det att ungdomsgarantin lanserades till första kvartalet 2016 minskade den
samlade ungdomspopulationen i de sju besökta medlemsstaterna med omkring 286 000
personer. Demografiska faktorer, bland annat den naturliga minskningen av
ungdomsbefolkningen och en nettomigration, bidrog till detta.
33. Under samma period minskade NEET-populationen i alla besökta medlemsstater, utom
Frankrike, med närmare 374 000 personer. Ökningen av ungdomspopulationen i Frankrike
berodde emellertid på en teknisk justering som Eurostat rapporterade första kvartalet 2014.
Utan Frankrike skulle ungdoms- och NEET-populationerna ha minskat med 500 000
respektive 432 000 personer (se tabell 1).
Tabell 1 – Ungdomspopulation och NEET-population 2013 och 2016 (i tusental)

IE
ES
FR
HR
IT
PT
SK
Totalt

Ungdomspopulationen
NEET-populationen
Förändring
Förändring
2013K1
2016K1
2013K1 2016K1
542
520
-22
86
66
-21
4 562
4 398
-165
839
622
-217
7 284
7 497
213
797
855
58
778
743
-36
181
135
-46
9 286
9 165
-120
2 289
2 258
-32
1 720
1 658
-63
293
227
-66
1 133
1 040
-94
215
164
-52
25 306
25 020
-286
4 701
4 327
-374

Källa: Uppgifter från Eurostat.

34. Vår analys visar att minskningen av NEET-populationen inte berodde på att antalet unga
med anställning hade ökat. Även om arbetslösheten som helhet har minskat i de sju besökta
medlemsstaterna minskade faktiskt antalet ungdomar med anställning med 40 000 personer
mellan första kvartalet 2013 och samma period 2016.
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35. Den största bidragande faktorn till minskningen av NEET-populationen var antalet
ungdomar som deltog i utbildning, som ökade med 315 000 personer under samma period.
Det kan förklaras av att ungdomar tenderar att studera längre och skjuta upp inträdet på
arbetsmarknaden när den ekonomiska tillväxten är låg (se tabell 2).
Tabell 2 – Sammansättning och utveckling av ungdoms- och NEET-populationerna i de
besökta medlemsstaterna (i tusental) från första kvartalet 2013 till första kvartalet 2016
Status
Arbetslösa NEET

2013K1
2 699

2016K1
Förändring
2 312
-387

Inaktiva NEET

2 002

2 014

13

Total NEET-population

4 701

4 327

-374

Har arbete
Arbetslösa som utbildas

6 948
765

6 908
579

-40
-186

12 891
25 306

13 206
25 020

315
-286

Inaktiva som studerar
Total ungdomspopulation
Källa: Uppgifter från Eurostat.

Begränsade framsteg med att identifiera och registrera NEET
36. Ungdomsgarantin riktas till alla ungdomar oavsett deras arbetsmarknadsstatus.
Medlemsstaterna gav redan innan ungdomsgarantin infördes stöd till de NEET som aktivt
sökte arbete. Det skedde i allmänhet via offentliga arbetsförmedlingar eller liknande
tjänsteleverantörer där den arbetssökande måste vara registrerad för att få stöd.
37. Rådet uppmanar i sin rekommendation medlemsstaterna att införa
ungdomsgarantisystem som har som mål att inom fyra månader ge alla ungdomar som blir
arbetslösa eller slutar skolan ett högkvalitativt erbjudande. Detta förutsätter att alla NEET är
identifierade, i synnerhet de som inte aktivt söker jobb (dvs. inaktiva NEET), eftersom de inte
omfattas av de befintliga systemen. Det krävde strukturella reformer med nya partner som
arbetade nära målgruppen, och ytterligare ekonomiska resurser.
Andelen NEET som hade registrerats fram till slutet av 2015 ökade inte väsentligt efter
införandet av ungdomsgarantin
38. De sju besökta medlemsstaterna hade olika utgångslägen när det gällde den NEETpopulation som redan ingick innan ungdomsgarantin lanserades. Procentandelen redan
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identifierade NEET var 82 % i Frankrike, vilket ska jämföras med Italien där den endast var
cirka 38 % (se tabell 3).
Tabell 3 – Registrerade arbetslösa före ungdomsgarantin (UG) och registrerade NEET 2014
och 20151 (i tusental)

IE
15–24
ES
15–29
FR
15–24
HR
15–29
IT
15–29
PT
15–29
SK
15–29

Registrerade
NEET-population
%
Registrerade
NEET-population
%
Registrerade
NEET-population
%
Registrerade
NEET-population
%
Registrerade
NEET-population
%
Registrerade
NEET-population
%
Registrerade
NEET-population
%

Före UG2
48
74
65%
461
707
65%
673
821
82%
121
177
68%
925
2414
38%
142
265
54%
134
225
60%

2014
46
80
58%
465
685
68%
726
851
85%
94
166
56%
51
2413
2%
100
245
41%
87
201
43%

2015
37
74
50%
788
1273
62%
715
889
80%
89
151
59%
213
2349
9%
109
220
50%
80
184
43%

1

Siffrorna före UG motsvarar procentandelen personer inom ungdomsgarantins åldergrupp som
var registrerade som arbetslösa vid en offentlig arbetsförmedling innan garantin lanserades.
Uppgifterna för Spanien lämnades av den spanska offentliga arbetsförmedlingen eftersom
sysselsättningskommitténs uppgifter endast gäller NEET som är registrerade hos SNGJ (Spaniens
databas för ungdomsgarantin). Frankrikes uppgifter för 2014 gäller endast Pôle Emploi för att
undvika dubbelräkning med de lokala arbetsförmedlingarna Missions Locales. Siffrorna för 2014
och 2015 motsvarar genomsnittet under året.

2

Uppgifterna om utgångsvärdet före UG gällde: Irland 2013K4, Spanien 2014K2, Frankrike
2013K4, Kroatien 2013K4, Italien 2014K1, Portugal 2014K1 och Slovakien 2013K4.

Källa: Officiella arbetsförmedlingar för utgångsvärdet före ungdomsgarantin,
sysselsättningskommitténs databas för antalet NEET med ungdomsgaranti 2014 och 2015 och
Eurostat för NEET-populationen.

39. Att medlemsstaterna gjort olika stora framsteg förklaras delvis av att de inte lanserade
sina ungdomsgarantisystem samtidigt. Dessutom beslutade några medlemsstater att föra
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över alla ungdomar som redan var registrerade hos en offentlig arbetsförmedling (eller en
liknande leverantör) till ungdomsgarantisystemet medan andra valde att bygga upp särskilda
register för ungdomsgarantin.
40. I Italien till exempel beslutade de nationella myndigheterna att inte automatiskt föra
över ungdomar som uppfyllde NEET-kriterierna men som redan hade registrerat sig som
arbetslösa hos den offentliga arbetsförmedlingen till ungdomsgarantisystemet. I stället
krävde de att alla skulle registrera sig igen. Det var ett medvetet val från de nationella
myndigheternas sida som lade ytterligare en börda på NEET och gjorde att registreringsnivån
blev mycket låg.
Ungdomsgarantins bidrag till NEET:s registreringsprocess är svårbedömd
41. Det totala antalet NEET som gick med i ungdomsgarantin i de besökta medlemsstaterna
(dvs. som registrerade sig hos en ungdomsgarantileverantör) uppgick till 2,6 miljoner 2014.
År 2015 ökade antalet med 32 % till totalt över 3,4 miljoner. Med undantag för Spanien,
Italien och Frankrike var dock antalet registrerade NEET lägre 2015 än året innan
(se tabell 4).
Tabell 4 – Totalt antal personer som gick med i ungdomsgarantin1

IE
ES
FR
HR
IT
PT
SK

Registrerade inträden Förändring
2014
2015
2015/2014
60 200
54 600
-9%
572 694 1 268 613
122%
1 046 478 1 082 215
3%
272 154 171 739
-37%
144 368 420 279
191%
335 151 266 311
-21%
174 397 165 425
-5%

Totalt

2 605 442 3 429 182

1

32%

Uppgifterna för Spanien lämnades av den spanska offentliga arbetsförmedlingen eftersom
sysselsättningskommitténs uppgifter endast gäller NEET som är registrerade hos SNGJ (Spaniens
databas för ungdomsgarantin). Frankrikes uppgifter för 2014 gäller endast Pôle Emploi för att
undvika dubbelräkning med de lokala arbetsförmedlingarna Missions Locales.

Källa: Sysselsättningskommitténs databas och Eurostat.
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42. Vår analys visar att de stora skillnaderna mellan medlemsstater berodde på följande:
-

I Spanien var de två viktigaste faktorerna för det första att uppgifter om NEET inte
började rapporteras förrän i juli 2014, för det andra att åldersgruppen i juli 2015
utvidgades till att omfatta NEET mellan 25 och 29 år, vilket ledde till nästan 390 000
ytterligare registreringar.

-

I Italien omfattade rapporteringen endast perioden på åtta månader från maj 2014
eftersom myndigheterna valde att inte flytta över potentiella NEET, som redan före
denna tidpunkt var registrerade hos den offentliga arbetsförmedlingen, utan började
från noll.

-

I Frankrike ändrades uppgiftskällan mellan de två åren. Uppgifterna för 2014 hämtades
endast från den offentliga arbetsförmedlingen (Pôle Emploi) för att undvika
dubbelräkning med de lokala arbetsförmedlingarna (Missions Locales). Men för 2015
räknades även uppgifterna från Missions Locales in i de siffror som sammanställdes av
sysselsättningskommittén.

-

I Kroatien och Portugal ingick alla redan registrerade NEET i siffrorna för 2014, vilket
förklarar det stora antalet registreringar för 2014. Dessutom började Portugal inte
rapportera förrän från mars 2014, det vill säga för tio månader det året.

Fler positiva utträden men inte tillräckligt många erbjudanden
43. Registrerade NEET kan lämna ungdomsgarantisystemet på tre olika sätt:
-

Anta ett erbjudande om anställning, praktik, lärlingsutbildning eller vidareutbildning.

-

Frivilligt lämna systemet.

-

Uteslutas i enlighet med nationella regler/nationell praxis (t.ex. efter att vid flera
tillfällen inte ha deltagit i planerad verksamhet).

44. NEET kan lämna ungdomsgarantins förberedelsefas via ett positivt eller negativt
utträde. Ett positivt utträde innebär att personen accepterar ett erbjudande. Ett negativt
utträde innebär att personen fortfarande är en arbetslös eller inaktiv NEET. Om
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medlemsstaten inte kan kontrollera statusen för en NEET efter det att han/hon har lämnat
systemet registreras destinationen som okänd, vilket kan kopplas till ett positivt eller ett
negativt utträde. Ett lägre antal NEET med okänd status är ett tecken på ett väl fungerande
övervakningssystem (se punkterna 92–98).
45. Alla NEET som deltar i stödinsatser, som individuell åtgärdsplanering och individuell
handledning för dem som kräver mer stöd eller utbildning (t.ex. grundläggande färdigheter,
så kallade mjuka färdigheter eller mentorskap) anses vara i ungdomsgarantins
förberedelsefas och anses inte lämna systemet.
46. I slutet av 2015 varierade andelen positiva utträden betydligt mellan medlemsstaterna,
från 58 % i Spanien till 99 % i Italien (se figur 8).
Figur 8 – Andelen utträden i procent per typ (ackumulerat 2014–2015)1
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Uppgifterna för Spanien lämnades av den spanska offentliga arbetsförmedlingen eftersom
sysselsättningskommitténs uppgifter endast gäller NEET som är registrerade hos SNGJ (Spaniens
databas för ungdomsgarantin). Frankrikes uppgifter för 2014 gäller endast Pôle Emploi för att
undvika dubbelräkning med de lokala arbetsförmedlingarna Missions Locales.

Källa: Sysselsättningskommitténs databas.

47. Andelen okända destinationer, till exempel 42 % i Spanien, återspeglar i allmänhet att
uppgifternas kvalitet är dålig. Ett väldigt lågt antal okända destinationer (< 1 % i Italien)
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beror på att det har skapats en databas som bland annat spårar situationen för deltagarna i
ungdomsgarantin. Det låga antalet negativa utträden i Italien kan dessutom delvis bero på
att alla deltagare undertecknar en förklaring om att de omedelbart kan påbörja en åtgärd.
48. Slovakien hade den högsta andelen negativa utträden (15 % för 2014–2015). Men för
2014 rapporterade Slovakien 2 % negativa utträden och 29 % okända destinationer. För 2015
ökade antalet negativa utträden till 26 % och antalet okända destinationer minskade till
mindre än 1 % på grund av att rapporteringssystemet hade ändrats, men det förklarar inte
varför det var så många negativa utträden.
49. Anställning var den vanligaste destinationen vid positiva utträden i alla de besökta
medlemsstaterna, förutom Italien där praktik stod för 54 %. I alla övriga besökta
medlemsstater låg utträde till anställning på mellan 64 % i Irland och 90 % i Frankrike
(se figur 9).
Figur 9 – Fördelning av positiva utträden per typ av destination (ackumulerat 2014–2015)1
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databas för ungdomsgarantin). Frankrikes uppgifter för 2014 gäller endast Pôle Emploi för att
undvika dubbelräkning med de lokala arbetsförmedlingarna Missions Locales.

Källa: Sysselsättningskommitténs databas.
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50. En jämförelse mellan antalet positiva utträden och antalet registrerade NEET i
ungdomsgarantin visar att antalet positiva utträden i de sju besökta medlemsstaterna för
2014 endast motsvarade cirka hälften av de totala registreringarna (53 % 2014 och 62 %
2015). För 2015 ökade andelen positiva utträden i alla granskade medlemsstater (utom
Irland) (se figur 10). Ökningen i Kroatien (från 41 till 67 %) och Portugal (från 42 till 62 %)
berodde främst på att nyregistreringarna som NEET minskade (se punkt 42, fjärde
strecksatsen). Ökningen av positiva utträden i Italien (från 22 till 68 %) återspeglar en
betydande ökning av antalet erbjudanden och den kortare rapporteringsperioden 2014 (se
punkt 42, andra strecksatsen). Siffrorna ovan visar att det krävs ytterligare ansträngningar
för att ge alla registrerade NEET ett erbjudande i enlighet med rådets rekommendation.
Figur 10 – Positiva utträden i förhållande till det totala antalet registrerade NEET1
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databas för ungdomsgarantin). Frankrikes uppgifter för 2014 gäller endast Pôle Emploi för att
undvika dubbelräkning med de lokala arbetsförmedlingarna Missions Locales.

Källa: Sysselsättningskommitténs databas.

70 % av de positiva utträdena 2014 skedde inom fyra månader
51. I rådets rekommendation anges att medlemsstaterna ska ge NEET ett erbjudande inom
fyra månader. Enligt sysselsättningskommitténs riktlinjer för uppgiftsrapportering är det
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datum då en NEET registreras hos en ungdomsgarantileverantör det datum då
fyramånadersperioden startar.
52. Ingen av de medlemsstater som besöktes under revisionen kunde ge alla NEET
möjlighet att anta ett erbjudande inom fyra månader från det att de gick in i
ungdomsgarantisystemet. 70 % av de positiva utträdena under 2014 skedde dock inom
tidsfristen på fyra månader. I Frankrike, Kroatien, Italien och Portugal försämrades
situationen 2015 jämfört med 2014 (se figur 11), vilket ledde till ett övergripande
genomsnitt på 59 %. Vi noterar också att startdatum för fyramånadersperioden då NEET ska
anta ett erbjudande i Italien är det datum då de bedöms och profileras och inte det datum
då de registerar sig i ungdomsgarantisystemet. Det betyder att den verkliga väntetiden för
den enskilde är ännu längre. Mer måste göras för att öka andelen NEET för vilka
fyramånadersmålet uppnås.
Figur 11 – Positiva utträden från ungdomsgarantin inom fyra månader (2014 och 2015)1
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databas för ungdomsgarantin). Frankrikes uppgifter för 2014 gäller endast Pôle Emploi för att
undvika dubbelräkning med de lokala arbetsförmedlingarna Missions Locales.

Källa: Sysselsättningskommitténs databas.
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Varaktig integration är fortfarande en utmaning
53. Ungdomsgarantins slutliga mål är att ge ungdomar hjälp att varaktigt komma in på
arbetsmarknaden. Sysselsättningskommitténs övervakningsram anger därför att
ungdomarnas situation sex, tolv och 18 månader efter det datum då de lämnade systemet
ska följas upp 17. Situationen anses vara positiv om de är anställda eller deltar i utbildning och
negativ om de återgått till NEET-status.
54. Vi analyserade dessa uppgifter, som varierar stort mellan medlemsstaterna, för
ungdomar som lämnade systemet under 2014 och 2015.
Situationen sex månader efter att ha lämnat ungdomsgarantin
55. Andelen ungdomar som lämnade systemet under 2014 och fortfarande var anställda
eller i utbildning sex månader senare varierar mellan 56 % (i Portugal) och 71 % (i Irland). De
franska myndigheterna hade inte lämnat de relevanta uppgifterna till
sysselsättningskommittén i september 2016 (se tabell 5).

17

Se punkt 81 i sysselsättningskommitténs metodhandbok Indicator Framework for Monitoring
the Youth Guarantee (indikatorram för övervakning av ungdomsgarantin).
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Tabell 5 – Situationen sex månader efter att ha lämnat ungdomsgarantin för personer som
gick med i systemet 2014 och 20151
2014

IE
ES
HR
IT
PT
SK
Totalt

2015

Positiv

Negativ

Okänd

71%
63%
61%
68%
56%
4%
54%

21%
15%
17%
0%
11%
16%
13%

8%
21%
22%
32%
33%
80%
33%

Ej
tillämpligt
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2

Positiv

Negativ

Okänd

71%
37%
60%
65%
47%
4%
48%

21%
47%
13%
0%
11%
14%
18%

8%
0%
17%
27%
25%
80%
26%

Ej
tillämpligt 2
0%
16%
10%
8%
17%
2%
9%

1

Uppgifterna för Spanien är de uppgifter som rapporterades till sysselsättningskommittén och
gäller bara situationen för personer som var registrerade hos SNGJ.

2

Ej tillämpligt: när uppgifterna samlades in hade det inte gått sex månader sedan personerna
lämnade ungdomsgarantin.

Källa: Sysselsättningskommitténs databas.

56. Tendensen under 2014 och 2015 när det gäller personer som behåller ett positivt
utträde efter sex månader är relativt stabil, med undantag för Spanien. Där gick
procentandelen ner från 63 till 37 %, samtidigt som de negativa eller okända utträdena
ökade från 36 till 47 %. Resultaten återspeglar delvis att NEET-målpopulationen ändrades så
att den omfattar även åldersgruppen 25–29 år (se punkt 42, första strecksatsen).
57. I Slovakien rapporterades att endast 4 % av de personer som lämnade
ungdomsgarantisystemet 2014 och 2015 fortfarande var anställda, i utbildning eller
vidareutbildning sex månader senare. Resultatet påverkas kraftigt av det stora antalet (80 %)
okända situationer som gör det svårt att bedöma i vilken utsträckning en varaktig integration
på arbetsmarknaden har uppnåtts. För de här personerna fanns det ingen information om
deras status, vilket tyder på att de slovakiska nationella myndigheterna har svårt att löpande
övervaka deltagarnas situation.
Situationen tolv och 18 månader efter att ha lämnat ungdomsgarantin
58. Medlemsstaterna, förutom Frankrike och Italien, rapporterade om deltagarnas situation
tolv månader efter att de hade lämnat systemet. År 2014 var ungdomarnas situation tolv
månader efter ett positivt utträde ungefär samma som efter sex månader. Spanien är ett
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undantag eftersom endast 45 % hade denna status efter tolv månader jämfört med 63 %
efter sex månader (se tabellerna 5 och 6). Andelen varaktig integration 18 månader efter ett
positivt utträde sjönk jämfört med efter tolv månader i alla medlemsstater utom Irland.
Tabell 6 – Positiv, negativ och okänd situation efter tolv och 18 månader för utträden
under 20141, 2
2014 – efter tolv månader

IE
ES
HR
PT
SK
Totalt

Positiv

Negativ

Okänd

65%
45%
64%
56%
3%
46%

28%
34%
17%
13%
18%
22%

7%
21%
20%
32%
79%
32%

2014 – efter 18 månader
Ej

tillämpligt
0%
0%
0%
0%
0%
0%

3

Positiv

Negativ

Okänd

67%
33%
62%
41%
2%
41%

25%
29%
14%
12%
19%
20%

7%
38%
17%
26%
78%
33%

Ej
tillämpligt 3
0%
0%
7%
21%
2%
6%

1

Uppgifterna för Spanien är de uppgifter som rapporterades till sysselsättningskommittén och gäller bara
situationen för personer som var registrerade hos SNGJ.
2

Siffrorna ovan visar enskildas situation vid en viss tidpunkt, vilket innebär att en person som efter tolv
månader är i en negativ situation efter 18 månader kan vara i en positiv situation.
3

Ej tillämpligt: när uppgifterna samlades in hade det inte gått tolv respektive 18 månader sedan personerna
lämnade ungdomsgarantin.

Källa: Sysselsättningskommitténs databas.

59. Revisionsrätten bedömde inte situationen för ungdomar tolv månader efter positiva
utträden för dem som lämnade systemet under 2015 eftersom endast fyra medlemsstater
rapporterade siffror. Dessutom hade närmare två tredjedelar av de rapporterade deltagarna
ännu inte nått tolvmånadersgränsen.
Faktorer som påverkar ungdomsgarantins resultat
60. I det här avsnittet bedömer vi om medlemsstaterna på ett lämpligt sätt hanterade de
faktorer som kan inverka negativt på genomförandet av ungdomsgarantin. Vi bedömde i
synnerhet om medlemsstaterna hade
-

tagit fram lämpliga strategier för att se till att alla NEET registreras,

-

uppskattat hela kostnaden för ungdomsgarantin och hur stora medel som skulle stå till
förfogande,
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-

vidtagit åtgärder för att se till att NEET integrerades varaktigt,

-

infört ett lämpligt övervaknings- och rapporteringssystem.

Inga strategier med tydliga delmål och mål för att nå alla NEET
61. Rådets rekommendation anger att ungdomsgarantins mål är att nå alla ungdomar under
25 år inom fyra månader efter det att de blivit arbetslösa eller avslutat en formell utbildning.
Medlemsstaterna bör aktivt försöka identifiera och registrera alla NEET och motivera dem
att gå med i ungdomsgarantisystemet. I rådets rekommendation understryks även vikten av
ett bättre samarbete mellan berörda aktörer (som offentliga och privata arbetsförmedlingar,
utbildningsinstitut, arbetsgivare, ungdomsorganisationer och icke-statliga organisationer
som arbetar med ungdomar) för att man ska nå hela NEET-populationen.
62. Vi undersökte därför om medlemsstaterna hade
-

utformat en sammanhängande strategi med konkreta och mätbara mål för att nå alla
NEET,

-

involverat och rådfrågat berörda aktörer.

Några medlemsstater inriktade sig bara på en smal delpopulation av NEET
63. Utifrån vår analys av genomförandeplanerna för ungdomsgarantin konstaterade vi att
de nationella myndigheterna i två av de sju granskade medlemsstaterna (Italien och Irland)
hade beslutat att inrikta sig på en smalare delpopulation (se ruta 2). Det ledde till en
situation där en stor del av NEET-populationen inte från början ingick i målgruppen.
Ruta 2 – NEET:s målpopulation i Irland och Italien: cirka 30 % av hela NEET-populationen ingick inte
Italien: Genomförandeplanen för ungdomsgarantin var inriktad på ungdomar mellan 15 och 29 år
som kunde ta ett arbete (1 730 000 år 2013). De ungdomar som inte hade förklarat att de var
tillgängliga direkt (DID - Dichiarazione di immediata disponibilità) innan de registrerades i systemet
(28 % av hela NEET-populationen det året) beaktades dock inte när målet beräknades.
Irland: Genomförandeplanen för ungdomsgarantin är inriktad på ungdomar mellan 18 och 24 år som
under fjärde kvartalet 2013 inte hade jobb och fick arbetslöshetsersättning och på personer som

35
rapporterade sig själva som arbetslösa (45 000 personer, 70 % av den totala NEET-populationen).
Arbetslösa studenter, inaktiva studenter som rapporterade sig själva, omsorgsgivare och personer
som var inaktiva på grund av funktionshinder ingick inte i målet. Denna grupp bestod av 18 900
personer (30 % av den totala NEET-populationen).

NEET måste vara proaktiva för att få delta
64. En annan metod som begränsar ungdomsgarantins omfattning i några medlemsstater är
kravet på att de berörda personerna måste vara "proaktiva". I Spanien måste NEET för att få
delta i ungdomsgarantisystemet på eget initiativ registrera sig hos Sistema Nacional de
Garantía Juvenil (SNGJ). Samma krav på proaktivitet ställs också i den nationella lagen om
anställning nr 18/2014. Personer som redan var registrerade någon annanstans, till exempel
hos den offentliga arbetsförmedlingen, kunde därför inte automatiskt flyttas till
ungdomsgarantin utan måste registrera sig igen.
65. Vi konstaterar också att Irland tillämpade en annan metod som, även om den kostade
mycket, visade sig vara ändamålsenlig för att identifiera hela NEET-populationen över 18 år
(se ruta 3).
Ruta 3 – Bidrag i form av inkomststöd i Irland
Irland ger alla arbetslösa som är 18 år eller äldre inkomststöd på minst 100 euro i veckan per person
utan barn. På grund av detta bedömer myndigheterna att så gott som alla NEET som är 18 år eller
äldre är registrerade hos ministeriet för socialt skydd.

66. Vi konstaterade att medlemsstaternas strategier inte var tillräckligt fokuserade, saknade
kvantifierade mål och inte tydligt angav en tidsplan för när hela NEET-populationen skulle
nås. Trots det noterar vi att flera av de besökta medlemsstaterna hade utarbetat innovativa
metoder för att nå tidigare oidentifierade NEET med hjälp av medvetandekampanjer i både
traditionella och moderna mediekanaler (t.ex. sociala nätverk).
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67. Kommissionen har i sitt meddelande 18 kommit fram till att det krävs större
ansträngningar för att stödja de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden – de NEET
som alltid har varit svårast att nå (även före krisen) och som hittills haft minst nytta av
förbättringarna. Detta bekräftar våra iakttagelser om framstegen med att identifiera och
registrera alla NEET.
Deltagandet av berörda aktörer är inte tydligt definierat
68. De sju besökta medlemsstaterna nämnde behovet av att involvera och rådfråga berörda
aktörer. De angav dock inte närmare hur dessa partnerskap skulle bidra till det övergripande
målet att nå alla NEET. Portugal var det enda undantaget, men även där var det oklart hur
olika partner skulle bidra till att alla NEET identifierades och registrerades (se ruta 4).
Ruta 4 – Portugals genomförandeplan för ungdomsgarantin – mål för identifiering/registrering av
NEET-populationen
Syftet med Portugals genomförandeplan är att nå hela NEET-populationen till 2019. De berörda
aktörerna ansvarar för att nå 47 % av de NEET som inte är registrerade hos den offentliga
arbetsförmedlingen. De mål som de berörda aktörerna ska uppnå anges dock i allmänna termer, och
varje partners mål specificeras inte närmare. Det sägs inte heller om de berörda aktörerna ska få
några ekonomiska bidrag eller hur det är tänkt att de ska uppnå sitt mål utan extra resurser.

69. Vi fann också att man sedan ungdomsgarantin lanserades hade ingått särskilda
överenskommelser med berörda aktörer i alla de medlemsstater som besöktes. Till exempel
hade den offentliga arbetsförmedlingen i Spanien ingått överenskommelser med
institutioner som Instituto de la Juventud (INJUVE), Federación de Asociaciones
Empresariales de Empresas de Insercion (FAEDEI) och spanska röda korset för att nå de mest
utsatta NEET. Slovakien hade ingått tre överenskommelser med parter på arbetsmarknaden
som 2015 fick stöd från ESF för att motivera inaktiva NEET att registrera sig hos
arbetsförmedlingar. Men de exakta målen som partnerorganisationen skulle uppnå var inte
definierade i något av fallen.
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70. Det visar att berörda aktörer som arbetar nära undergruppen inaktiva NEET involveras
allt mer. Dock måste deras deltagande definieras tydligare, likaså hur de kan bidra till
processen på ett så ändamålsenligt och effektivt sätt som möjligt.
Antalet arbetslösa NEET minskade medan antalet inaktiva var oförändrat
71. Den totala NEET-populationen som ungdomsgarantin riktas till minskade i de sju
besökta medlemsstaterna från 4,7 till 4,3 miljoner personer mellan första kvartalet 2013 och
slutet av mars 2016 (se figur 12).
Figur 12 – Antalet arbetslösa och inaktiva NEET (i tusental) i de sju besökta
medlemstaterna (första kvartalet 2013 – slutet av mars 2016)
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Källa: Uppgifter från Eurostat om antalet arbetslösa och inaktiva NEET.

72. Minskningen berodde på att andelen arbetslösa i NEET-populationen minskade
(- 387 000 personer), medan antalet inaktiva NEET var praktiskt taget oförändrat

1K2016
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(+13 000 personer) 19. Det styrker det faktum att det krävs ytterligare åtgärder för att nå
inaktiva NEET 20.
Medlemsstaterna hade inte bedömt den sammanlagda kostnaden för ungdomsgarantin
eller den tillgängliga finansieringen
73. Innan ungdomsgarantin infördes gav alla medlemsstater redan stöd till registrerade
arbetslösa ungdomar inom ramen för sin aktiva arbetsmarknadspolitik och i synnerhet
genom sina offentliga arbetsförmedlingar (eller liknande organ). När ungdomsgarantin
infördes fick medlemsstaterna två ytterligare utmaningar:
-

För det första är det meningen att stödet ska gå till alla NEET och inte bara dem som är
registrerade som arbetslösa vid en offentlig arbetsförmedling.

-

För det andra är det meningen att stödet till alla NEET ska leda till ett erbjudande inom
fyra månader efter att de slutat skolan eller blivit arbetslösa.

74. Vi granskade därför om medlemsstaterna hade uppskattat den ytterligare kostnaden för
att ge alla NEET det nödvändiga erbjudandet inom fyra månader i enlighet med rådets
rekommendation och identifierat hur mycket finansiering som var tillgänglig.
75. Vi fann att
-

ingen av de sju besökta medlemsstaterna kunde visa att de hade uppskattat den
ytterligare förväntade kostnaden för sin specifika situation,

-

genomförandeplanerna för ungdomsgarantin för alla de besökta medlemsstaterna i
allmänhet innehöll ett antal åtgärder som NEET skulle erbjudas baserat på
finansieringen från ESI-fonderna 2014–2020, särskilt från sysselsättningsinitiativet för
unga och Europeiska socialfonden.
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De säsongsmässiga topparna under tredje kvartalet beror på att det akademiska året slutar då.
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76. Ny forskning gjord av oberoende organisationer ger preliminära siffror för vad det skulle
kosta att nå ut till alla NEET i EU. ILO uppskattar att den årliga kostnaden skulle vara i
storleksordningen 45,4 miljarder euro 21, medan Eurofounds prognos visar på en kostnad på
50,4 miljarder euro per år 22.
77. Som jämförelse uppgår de totala anslagen från ESF/ungdomssysselsättningsinitiativet
till EU:s 28 medlemsstater för perioden 2014–2020 till totalt 86,4 miljarder euro (dvs.
12,3 miljard euro per år). Under det sjuåriga programmet har 12,5 miljarder euro i anslag
från ESF/ungdomssysselsättningsinitiativet (eller 1,8 miljarder euro per år) programplanerats
till ESF:s investeringsprioritering 8 ii (varaktig integration på arbetsmarknaden för
ungdomar), varav 6,4 miljarder euro har programplanerats inom sysselsättningsinitiativet för
unga som direkt riktar sig till NEET.
78. Det går alltså inte att nå hela NEET-populationen med medel enbart från EU-budgeten,
vilket var den förhoppning som väcktes med rådets rekommendation. Medlemsstaterna
måste därför grundligt analysera kostnaderna för sina ungdomsgarantisystem och prioritera
åtgärderna på området i enlighet med den tillgängliga finansieringen.
Medlemsstaternas tillvägagångssätt påverkar hur varaktig integrationen av NEET blir
79. Ungdomsgarantins slutmål är att öka NEET:s färdigheter och anställbarhet och
möjliggöra deras varaktiga integration på arbetsmarknaden. Enligt rådets rekommendation
ska åtgärder som vidtas inom ett ungdomsgarantisystem för att öka enskilda personers
färdigheter och kompetenser göra det lättare att åtgärda befintliga kompetensglapp och
bättre tillgodose arbetskraftsbehoven. Ju längre från arbetsmarknaden de berörda
personerna står, desto mer stöd behövs dessutom för att de ska integreras. Erbjudanden ska
skräddarsys för den enskildes profil och kvalifikationsnivå. De ska även uppfylla minimikrav
på ett högkvalitativt erbjudande.

21

ILO, The Youth Guarantee programme in Europe: Features, implementation and challenges
(ungdomsgarantiprogrammet i Europa: innehåll, genomförande och utmaningar), augusti 2015.

22

Eurofound, Social Inclusion of Young People (ungdomars sociala delaktighet), september 2015.
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80. Vi granskade därför om de besökta medlemsstaterna
-

systematiskt försökte åtgärda kompetensglapp i samband med sin ungdomsgaranti,

-

bedömde NEET:s profiler och såg till att de olika tjänsteleverantörerna tillämpade ett
enhetligt tillvägagångssätt,

-

använde en definition på högkvalitativt erbjudande.

Kompetensglapp varken identifierades eller behandlades i samband med ungdomsgarantin
81. NEET-gruppen är mycket heterogen 23. Ingen av de besökta medlemsstaterna hade dock
gjort en heltäckande analys av NEET-populationen och en analys av kunskapsglappet. I
Portugal och Spanien till exempel byggde genomförandeplanerna för ungdomsgarantin
endast på statistiska uppgifter om NEET från de nationella statistikkontoren som
åldersfördelning, kvalifikationer och kön.
82. Av de granskade medlemsstaterna har endast Irland utarbetat en systematisk metod för
att hantera kompetensglapp och anpassa de utbildningar som erbjuds NEET till de lokala
behoven. Detta görs varje år för ett visst upptagningsområde och med företrädare för lokala
arbetsgivare och lokala utbildningsleverantörer genom en kombination av folkräkning och
arbetskraftsenkät. Detta system användes emellertid redan innan ungdomsgarantin
lanserades.
83. Alla övriga besökta medlemsstater hanterade kompetensglappet med hjälp av specifika
studier och/eller analyser som utfördes av flera olika institutioner. Men man tog inte hänsyn
till dessa studier, eller endast delvis, när antalet och typerna av erbjudanden som skulle ingå
i genomförandeplanerna sattes samman.
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Eurofound, Exploring the diversity of NEETs (en undersökning av olikheter hos NEET), juli 2016.
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Profileringssystemen ändrades i tre av de besökta medlemsstaterna på grund av
ungdomsgarantin
84. Införandet av ungdomsgarantin ledde till att profileringssystemen för NEET ändrades i
Italien, Spanien och Irland. Kroatien, Slovakien, Frankrike och Portugal behöll sina befintliga
system.
85. I Kroatien och Slovakien (där det bara finns en ungdomsgarantileverantör, den
offentliga arbetsförmedlingen) bygger profileringssystemet på en kvalitativ bedömning som
görs av en handläggare. Även i Frankrike görs bedömningen av en handläggare, men det
finns många olika tjänsteleverantörer som bedömer NEET och de tillämpar inte en enhetlig
metod.
86. Portugal, Irland och Italien använder ett system som för det första bygger på ett
automatiskt poängsystem och för det andra på en kvalitativ profilering via en bedömning
som görs av en handläggare. I Irland och Portugal är den offentliga arbetsförmedlingen
ensam ungdomsgarantileverantör och ansvarar för bedömningen av NEET, men i Italien finns
det flera leverantörer som gör bedömningarna (se ruta 5).
Ruta 5 – Ett nytt profileringssystem i Italien för ungdomsgarantin
För ungdomsgarantisystemet har Italien infört en standardiserad procedur för profilering av NEET
som alla ungdomsgarantileverantörer ska använda. Bland annat ska en utsatthetskoefficient
beräknas för varje ungdom i systemet (låg, medelhög, hög eller mycket hög). Beräkningen bygger på
deras personliga kännetecken (såsom ålder, kön, utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet) och
var de är bosatta (profil för det lokala produktionssystemet, arbetslösheten i regionen eller provinsen
etc.). Bedömningen ger ett standardiserat underlag som hjälper handläggarna vid
arbetsförmedlingarna att identifiera den tjänst/det erbjudande som bäst passar den enskilda
personen. Handläggarna har stor frihet när det gäller att bestämma vilket spår den enskilda NEET ska
följa i ungdomsgarantisystemet. Man håller på att formulera riktlinjer för att hjälpa de anställda vid
arbetsförmedlingarna att göra den kvalitativa profilering som senare leder till att ett avtal om
individanpassade tjänster ingås. Genom att det är obligatoriskt att använda systemet behandlas alla
NEET på samma sätt.
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87. Spanien håller på att gå över från en icke harmoniserad multiregional
profileringsbedömning, som görs av en handläggare, till en gemensam ram för bedömning
och profilering av NEET i hela landet. Den kommer att bygga på ett standardiserat
frågeformulär om anställbarhet som har utformats av den offentliga arbetsförmedlingen och
de självstyrande regionerna.
88. Ett automatiserat system är inte nödvändigtvis bättre än ett helt individualiserat eller
kombinerat system. Det måste dock betonas att det förstnämnda sannolikt garanterar att
alla NEET behandlas lika och enhetligt, medan det andra är mer beroende av handläggarens
förmåga och erfarenhet.
Flera medlemsstater har definierat vad som är ett högkvalitativt erbjudande
89. Medlemsstaterna har olika uppfattningar om vad som menas med ett högkvalitativt
erbjudande 24, men det finns några gemensamma kriterier. Irland, Frankrike och Portugal har
en ganska allmän definition av ett högkvalitativt erbjudande i den nationella
genomförandeplanen för ungdomsgarantin, och definitionen är direkt knuten till varaktig
integration på arbetsmarknaden. Spanien däremot definierar i sin genomförandeplan de
främsta kännetecknen på hög kvalitet för varje typ av erbjudande.
90. I två av medlemsstaterna som ingår i vår granskning (Italien och Slovakien) har
ungdomsgarantin dessutom bidragit till att man har utarbetat en heltäckande definition av
ett högkvalitativt erbjudande, som i Slovakien dessutom är rättsligt bindande (se ruta 6).
Kroatien har ännu inte antagit en definition av ett högkvalitativt erbjudande men det
nybildade rådet för utförandet av genomförandeplanen för ungdomsgarantin arbetar för
närvarande med detta.

24

I utkastet till rådets slutsatser om genomförandet av ungdomsgarantin och
ungdomssysselsättningsinitiativet (15015/16, 1.12.2016) uppmanas till diskussion om
kvalitetsnormer för indikatorramen.
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Ruta 6 – Definitionen av ett högkvalitativt erbjudande i Slovakien
Definitionen av ett högkvalitativt erbjudande finns i lagen om arbetsförmedling. Alla
anställningserbjudanden som subventioneras av antingen statsbudgeten eller
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF måste ange en minsta arbetstid, längden på
anställningskontraktet/egenföretagandet och uppfylla krav på arbetets varaktighet när stödet har
upphört. Dessutom ska stödets storlek per månad anges liksom hur länge det sammanlagt varar.
Erbjudandet ska även ta hänsyn till mottagarens hälsotillstånd, hans/hennes kvalifikationer och
yrkeskompetens samt tidigare erfarenhet. I lag nr 61/2015 från april 2015 om yrkesinriktad
utbildning beskrivs närmare vad som utgör ett högkvalitativt erbjudande om lärlingsplats inom
ramen för varvad utbildning.

91. En juridisk definition på ett högkvalitativt erbjudande är i sig ingen garanti för att
deltagande i ungdomsgarantin leder till ett positivt resultat. Oavsett erbjudandenas kvalitet
krävs det ekonomisk tillväxt för att NEET:s ska integreras varaktigt på arbetsmarknaden.
Dålig uppgiftskvalitet hindrade bedömningen av ungdomsgarantins resultat
92. I rådets rekommendation betonas att alla åtgärder inom ungdomsgarantisystemet
måste övervakas och utvärderas. Det krävs uppgifter av god kvalitet för att man ska kunna ta
fram faktabaserade politiska strategier och insatser utifrån vad som fungerar, var och varför,
och så att en effektiv användning av resurser och en positiv avkastning på investeringar
säkras.
93. Vi granskade därför om medlemsstaterna hade infört system som gjorde det möjligt att
korrekt övervaka och utvärdera genomförandet av deras ungdomsgarantisystem.
94. En förutsättning för bedömningen av de framsteg som gjorts tack vare ungdomsgarantin
är att utgångsläget innan garantin genomfördes är känt (t.ex. antalet NEET som fick stöd från
offentliga arbetsförmedlingar innan garantin lanserades). På denna punkt hade samtliga
besökta medlemsstater endast begränsad information om vilken typ av stöd NEET hade fått,
antal erbjudanden/tjänster som hade erbjudits och kostnaderna för dem.
95. Vi noterade även att de uppgifter som medlemsstaterna rapporterade till
sysselsättningskommittén var inkonsekventa i flera avseenden och att deras tillförlitlighet
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kunde ifrågasättas. Möjligheten till jämförelser påverkas även av att medlemsstaterna
rapporterar uppgifter till sysselsättningskommittén på olika sätt, till exempel när det gäller
målgruppens ålder, metoden för beräkning av antalet inträden vid lanseringen av
ungdomsgarantin, information om utträden och tillgången på uppföljningsuppgifter (se
även bilagan).
96. Vi konstaterade att det fanns problem, bland annat med uppgifternas fullständighet, i
de medlemsstater som hade flera ungdomsgarantileverantörer men inte ett harmoniserat
rapporteringssystem.
97. Det gäller till exempel för Frankrike där de nationella myndigheterna inte kan
rapportera om situationen för NEET när de har lämnat systemet (se punkt 55). Dessutom
ingår inte alla potentiella ungdomsgarantileverantörer i det franska övervakningssystemet.
Erbjudanden från utbildningsministeriet via Réseaux Formation Qualification Emploi till dem
som hoppar av skolan ingår till exempel inte. En liknande situation rådde i Portugal där
erbjudanden från utbildningsministeriet till NEET inte rapporterades.
98. Italien däremot har infört ett heltäckande elektroniskt system för övervakning av
ungdomsgarantisystemet (se ruta 7).
Ruta 7 – En integrerad databas används för att övervaka ungdomsgarantin (Italien)
Italien införde 2014 ett elektroniskt system för förvaltningen av ungdomsgarantisystemet. Det ska
registrera och senare kontrollera NEET-status på programdeltagarna i en enda databas. De uppgifter
med information om deltagarnas anställningsstatus som läggs in i systemet innehåller även
information från myndigheterna och arbetsförmedlingarna i provinserna. Systemet är även kopplat
till utbildningsministeriets databas, vilket gör att de berörda personernas utbildningsstatus kan
kontrolleras. Varje vecka publiceras antalet registrerade NEET och lämnade erbjudanden i
övervakningssektionen på ungdomsgarantins särskilda webbplats.

En bedömning av nyttan med sysselsättningsinitiativet för unga
99. Sysselsättningsinitiativet för unga infördes för att stödja genomförandet av
ungdomsgarantin och för att förstärka och påskynda tillhandahållandet av åtgärder riktade
till enskilda NEET.
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100. Eftersom finansieringen från sysselsättningsinitiativet för unga kompletterar den
finansiering som är tillgänglig inom ESF och står för en betydande del av de ekonomiska
resurser som är tillgängliga för genomförandet av ungdomsgarantin bedömde vi hur
initiativet bidrar till de aspekter som vi redan har behandlat i tidigare avsnitt av rapporten
som handlade om det övergripande genomförandet av ungdomsgarantin.
101. I det syftet granskade vi
-

om det hade gjorts lämpliga analyser och bedömningar av de insatser inom
ungdomssysselsättningsinitiativet som ingick i de operativa programmen,

-

om det hade utformats meningsfulla mål och övervakningsmekanismer för
bedömningen av resultat,

-

vilka mål som hade uppnåtts så här långt och om de var i linje med de fastställda målen.

En otillräcklig bedömning av NEET-populationen påverkade utformningen av operativa
program inom ungdomssysselsättningsinitiativet
102. Med tanke på att NEET-populationen är så heterogen, vilket betonades i rådets
rekommendation, hade det krävts en detaljerad bedömning för att fastställa
ungdomssysselsättningsinitiativets målpopulation på ett korrekt sätt.
103. Vi fann att de bedömningar som de besökta medlemsstaterna hade gjort för att
fastställa ungdomssysselsättningsinitiativets målpopulation var ytliga och allmänna. Alla fem
medlemsstaterna hade delat upp ungdomssysselsättningsinitiativets målpopulation i två
delgrupper: inaktiva NEET och arbetslösa NEET. Det gjordes ingen specifik målinriktning för
kategorier som avbruten skolgång, ekonomiskt och socialt utsatta personer,
långtidsarbetslösa eller personer som står längst från arbetsmarknaden.
104. I Frankrikes nationella operativa program för ungdomssysselsättningsinitiativet sägs till
exempel att hälften av NEET mellan 15 och 24 år har höga kvalifikationer och är tillfälligt
borta från arbetsmarknaden. Det sägs dock inte om ungdomssysselsättningsinitiativets
resurser kommer att inriktas på den återstående populationen som sannolikt behöver mer
stöd.
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105. Ingen av de fem besökta medlemsstaterna gjorde en samlad bedömning av vad som
utmärker NEET-populationen eftersom de endast använde statistiska uppgifter som ålder
och regional fördelning samt utbildningsnivå för att underbygga alternativen i det operativa
programmet. De nationella myndigheterna gjorde därför ingen riktig bedömning av
kompetensglappet.
106. Det gjordes inte heller några studier för att se var NEET-populationen var lokaliserad
eller vilken social och ekonomisk bakgrund och familjebakgrund ungdomarna hade. Det
gjordes inte heller studier för att fastställa vilka åtgärder som kunde maximera en varaktig
integration av de olika NEET-delgrupperna på arbetsmarknaden. Man använde inte heller
marknadsbedömningar för att fastställa hur många personer som skulle skrivas in i åtgärder
som subventionerades av ungdomssysselsättningsinitiativet, såsom
anställningserbjudanden, utbildning, praktikplatser eller lärlingsutbildning. Det gjordes inga
bedömningar av kunskaps- eller kompetensglapp för att motivera vilka områden som
prioriterades för insatser.
107. De fem besökta medlemsstaterna utgick från anslaget till en viss typ av erbjudande och
vad det kostade per enhet när de fastställde hur många NEET som totalt skulle få stöd från
ungdomssysselsättningsinitiativet. Anslaget till varje specifik typ av erbjudande fastställdes
inte utifrån en bedömning.
108. Spanien godkände till exempel en uppsättning åtgärder som skulle finansieras av
ungdomssysselsättningsinitiativet, men varje region fick bestämma vad varje medfinansierad
åtgärd skulle innehålla och hur mycket den fick kosta.
109. Bristen på heltäckande kunskap om NEET-populationen bidrog till att de operativa
programmen fick en ganska vag utformning där de mest utsatta målgrupperna inte
definierades och det inte angavs varför de föreslagna åtgärderna var de mest lämpade för
att åtgärda det rådande glappet.
110. Vi konstaterade att den viktigaste drivkraften bakom tilldelningen av medel var
tillgången på leverantörer som kunde lämna erbjudanden till NEET. I Kroatiens operativa
program inom ESF sägs uttryckligen att medlen från ungdomssysselsättningsinitiativet riktas
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till inaktiva och arbetslösa NEET som snabbt kan påbörja åtgärder, och att de
långtidsarbetslösa NEET ska finansieras från ESF från 2019 och framåt.
111. Berörda aktörer, i synnerhet ungdomsorganisationer, fackföreningar och
arbetsgivarorganisationer, konsulterades också när de operativa programmen utarbetades.
Men när vi intervjuade dessa organisationer klagade några av dem på bristen på insyn i
förfarandet och ansåg att det inte hade skett någon egentlig konsultation. I Portugal till
exempel hävdade företrädarna för fackföreningar och ungdomsorganisationer att de inte
hade rådfrågats förrän sent under utarbetandet av det operativa programmet.
Risk för att ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF ersätter nationell finansiering
112. Ungdomssysselsättningsinitiativets medel tillhandahålls från EU-budgeten för att
komplettera de redan tillgängliga ESF-medlen för operativa program 2014–2020 så att
ytterligare stöd kan ges till enskilda NEET, i synnerhet till dem som är mest utsatta. De EUmedel som går till ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF ska dock inte ersätta
medlemsstaternas offentliga eller motsvarande utgifter 25.
113. De besökta medlemsstaterna kunde inte bekräfta om medlen från
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF skulle leda till en nettoökning av det offentliga stödet
till NEET. Det finns därför en risk för att resurserna från
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF inte leder till en nettoökning av de tillgängliga
anslagen till NEET och att de åtminstone delvis ersätter utgifter som tidigare finansierades
från de nationella budgetarna. Det faktum att utgifterna var stödberättigande från
september 2013 trots att kommissionen inte godkände de första operativa
programmen/insatsområdena inom ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF förrän i juni/juli
2014 (Frankrike och Italien) och de fyra återstående bedömda operativa programmen i slutet
av 2014 gjorde att den risken ökade ytterligare.
114. Vår bedömning av de operativa programmen/insatsområdena inom
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF visade dessutom att merparten av åtgärderna som
25

Artikel 95.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.
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skulle finansieras från ungdomssysselsättningsinitiativet redan existerade när
ungdomsgarantin infördes. I Portugal gällde detta 81 % av anslagen från
ungdomssysselsättningsinitiativet. Även om det i sig inte nödvändigtvis är negativt visar det
på risken för att stöd från ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF ersätter nationell
finansiering.
115. Det är också oklart om resultatindikatorernas målvärden för output från operativa
program inom ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF motsvarar en nettoökning av antalet
NEET som får stöd eller inte. Till exempel har ungdomssysselsättningsinitiativets
insatsområde i Spaniens operativa program inom ESF som mål att ge stöd till 1 057 527
NEET. De nationella myndigheterna bekräftade dock inte att denna siffra motsvarade en
nettoökning av antalet erbjudanden till dem (jämfört med innan
ungdomssysselsättningsinitiativet trädde i kraft).
116. Det är ännu svårare att bedöma mervärdet hos anslagen från
ungdomssysselsättningsinitiativet till stöd för NEET när de operativa programmen endast
delvis anger vart de tillgängliga medlen går. Så är det i Kroatien där endast 69 % av de
tillgängliga medlen för ungdomssysselsättningsinitiativets insatsområde i det operativa
programmet inom ESF har anslagits till specifika åtgärder, medan de återstående 31 % ännu
inte har kopplats till åtgärder.
Uppgiftskvaliteten och kommissionens vägledning om uppgiftsinsamling påverkar
mätningen av ungdomssysselsättningsinitiativets resultat
117. För att mäta framsteg när det gäller användningen av medlen från
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF föreskrivs tolv obligatoriska resultatindikatorer i
förordningen 26. För samtliga indikatorer ska ett referensscenario och mål fastställas och
uppgifter om genomförandet därefter övervakas och rapporteras.

26

Bilaga II till förordning (EU) nr 1304/2013.
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118. Vi bedömde om referensscenarierna och resultatmålen som de besökta
medlemsstaterna hade satt upp var lämpliga och även hur de sammanställde och
rapporterade övervakningsuppgifter.
Uppgifternas kvalitet hindrar bedömningen av referensscenarier och mål
119. Under förhandlingarna om operativa program ska kommissionen kontrollera att de
referensscenarier som används är tillförlitliga för att se till att målen är stabila. Det ingår i
kontrollen av förhandsvillkor, och när det saknas belägg för utgångsläget eller historiska
uppgifter ska den aktuella medlemsstaten utarbeta en handlingsplan.
120. Kommissionen ger medlemsstaterna vägledning om hur utgångläget ska fastställas. Men
i samtliga bedömda medlemsstater såg vi att utgångsläget för resultatindikatorerna i
allmänhet byggde på historiska uppgifter om framgångar när det gällde att slutföra liknande
åtgärder, deltagarnas påföljande integration på arbetsmarknaden och statistisk information
om fördelningen mellan inaktiva och arbetslösa deltagare.
121. Vi bad de nationella myndigheterna ge oss bevis för de underliggande uppgifterna om
detta. Alla medlemsstaterna lämnade allmänna förklaringar om hur uppgifterna
sammanställdes, men ingen kunde tillhandahålla den fullständiga information som vi bad
om.
122. I Italien och Spanien ställdes uppgifterna samman "nerifrån och upp". Båda
medlemsstaterna lämnade bevis för att uppgifter om NEET:s framgångar när det gällde att
slutföra åtgärder och därefter integreras på arbetsmarknaden hade sammanställts regionalt.
Vi fick dock inte tillgång till de underliggande uppgifter som de olika regionerna hade använt
för att få fram utgångsvärdet så att vi kunde göra en egen bedömning.
123. Portugal gav oss tillgång till de underliggande uppgifterna, men vi fann fel vid
beräkningen av indikatorerna. Uppgifterna som användes för att uppskatta indikatorerna för
utgångsläget var dessutom inte tillräckligt omfattande (se ruta 8).
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Ruta 8 – Identifierade brister när utgångsvärden fastställdes i Portugal
Räknefel: Vid beräkningen av utgångsvärdet för indikator CT01 (arbetslösa deltagare som slutför den
insats som får stöd från ungdomssysselsättningsinitiativet) överensstämde inte den nämnare som
användes med de uppgifter som användes för att beräkna täljaren eftersom nämnaren innehöll fler
åtgärder än de som användes för att beräkna täljaren. Om de hade överensstämt hade
utgångsvärdet ökat från 50,5 till 79 %. Liknande problem upptäcktes i indikatorerna CR04 och CR07
som är en variation på CR01 men tillämpades på långtidsarbetslösa och inaktiva NEET.
Otillräcklig representativitet: Resultaten av Inserjovem-programmet användes som mått för att
uppskatta indikatorerna CR02 (arbetslösa deltagare som får ett erbjudande om anställning,
vidareutbildning, lärlingsutbildning eller praktikplats när de lämnar programmet) och CR03
(arbetslösa deltagare som deltar i utbildning, får en kompetens eller har anställning, inbegripet
egenföretagande, när de lämnar programmet). Inserjovem är dock inte tillräckligt brett för att vara
representativt när det gäller utbildnings- eller företagandeåtgärder. Liknande problem upptäcktes i
indikatorerna CR05, CR06, CR08 och CR09 som är en variation på CR02 och CR03 men tillämpades på
långtidsarbetslösa och inaktiva NEET.

124. En viktig komponent både när utgångsvärdet och målvärdet för resultatindikatorerna
anges är fastställandet av deltagarnas förväntade framgångar. I Kroatien och Portugal
användes olika framgångsnivåer beroende på deltagarnas status vid inträdet så att inaktiva
NEET fick en lägre nivå på förväntad framgång. Vi fick dock inte se några underlag som
styrkte de olika nivåerna som användes. I Spanien och Italien användes samma nivå på
förväntad framgång oberoende av om deltagarna var inaktiva eller arbetslösa eftersom det
inte fanns något statistiskt samband mellan deras status vid inträdet och deras
framgångsnivå.
125. När det gäller de mål som skulle uppnås under referensåret fann vi att alla
medlemsstater inte förväntade sig några framsteg i förhållande till utgångsläget. I Frankrikes
nationella operativa program inom ungdomssysselsättningsinitiativ/ESF till exempel var de
uppställda målen ungefär samma som mål som redan hade använts. När högre
framgångsnivåer hade satts upp som mål saknades underlag eller så var underlagen mycket
allmänna.
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126. Vi kunde inte bedöma hur tillförlitliga referensscenarierna och de uppsatta målen var i
samtliga medlemsstater eftersom vi antingen inte fick tillgång till de underliggande
uppgifterna eller så var kvaliteten otillräcklig på de uppgifter vi fick tillgång till.
Problem med kommissionens vägledning om uppgiftsinsamling
127. För att stödja medlemsstaterna och se till att rapporteringen av resultatindikatorerna
var enhetlig lämnade kommissionen vägledning med minimikrav som alla
övervakningssystem måste uppfylla för att utföra de uppgifter som anges i förordningarna 27.
128. Enligt kommissionens vägledning ska resultatindikatorerna för
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF visa om deltagarna slutför insatsen inom
ungdomssysselsättningsinitiativet, om de därefter får ett erbjudande eller verkligen ändrar
sin situation – oavsett om de slutförde insatsen eller inte – och om det mottagna
erbjudandet är kopplat till deras deltagande i insatsen som fick stöd från
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF. En person som inte slutför en insats eller åtgärd som
medfinansieras av ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF kan därför räknas som ett positivt
resultat när det handlar om det mottagna och antagna erbjudandet, vilket innebär att
indikatorerna inte längre bedömer insatsens/åtgärdens mervärde. Med detta synsätt finns
det risk för att resultaten överskattas (se ruta 9).

27

Bilaga D – Practical guidance on data collection and validation (praktisk vägledning om
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Ruta 9 – Ungdomssysselsättningsinitiativets resultat överskattade
Som ett exempel kan vi ta en NEET som valdes ut att delta i ett ettårigt utbildningsprogram som
skulle ge honom/henne en kompetens för att komma in på arbetsmarknaden. Låt oss anta att
personen lämnar åtgärden efter sex månader, utan att avsluta utbildningen och utan intyg, för att till
exempel anta ett erbjudande om ett arbete under två månader inom ett helt annat område. Enligt
kommissionens vägledning ska den här personen räknas som att inte ha slutfört
sysselsättningsinsatsen men som att ha fått ett erbjudande när han/hon lämnar insatsen och som att
ha antagit ett erbjudande inom fyra veckor efter att ha slutfört insatsen. Indikatorn får det då att se
ut som om anställningserbjudandet beror på sysselsättningsinsatsen, trots att det inte är så.

129. Med den här tolkningen är det svårt att mäta om insatser inom
ungdomssysselsättningsinitiativet bidrog till NEET:s varaktiga integration på
arbetsmarknaden.
130. Kommissionens vägledning anger också uttryckligen att resultatindikatorerna ska ta
hänsyn till alla erbjudanden, oavsett kvalitet, för att en persons situation fyra veckor
respektive sex månader efter det att han/hon deltog i den medfinansierade åtgärden ska
framgå tydligt. Vägledningen är dock inte särskilt exakt i fråga om när ett erbjudande ska
räknas för resultatindikatorerna eftersom villkoret "vid utträdet" tolkas ganska flexibelt.
Erbjudanden som tas emot under tiden med stöd från ungdomssysselsättningsinitiativet
räknas som ett resultat, liksom de som inte är kopplade till ett erbjudande som
subventioneras av ungdomssysselsättningsinitiativet eller som uppkommer tack vare
deltagarens egna initiativ.
131. Kommissionens vägledning anger också att resultatindikatorerna ska ta med personer
som har förvärvat en kompetens tack vare insatsen 28. Om sysselsättningsinsatsen
exempelvis erbjuder utbildning som ger ett intyg och leder till en kompetens räknas det som
att personen på ett användbart sätt har slutfört kompetensåtgärden. Även den här

28

Bilaga D – Practical guidance on data collection and validation (praktisk vägledning om
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prestationen räknas dock automatiskt som ett resultat i de indikatorer som visar situationen
fyra veckor respektive sex månader senare. Vi såg detta under besöket i Spanien.
132. En annan problematisk fråga i kommissionens vägledning handlar om deltagare som får
ett erbjudande inom en sysselsättningsinsats men inte antar det. Enligt vägledningen ska
erbjudandet räknas som ett positivt resultat även om det inte accepteras och inte passar
vederbörandes profil.
133. Samma sak gäller när en deltagare i en sysselsättningsinsats får ett annat erbjudande
(som också subventioneras av sysselsättningsinitiativet) inom samma eller ett annat område.
En person som accepterar det andra erbjudandet räknas som att inte ha slutfört den
föregående åtgärden och samtidigt också som en person som har fått ett erbjudande tack
vare sysselsättningsinsatsen. Den här personen räknas alltså dubbelt, och
ungdomssysselsättningsinitiativets medel "tävlar" om samma person på ett ineffektivt sätt.
134. Baserat på exemplen ovan drar vi slutsatsen att kommissionens tolkning i vägledningen
leder till situationer där de uppgifter som används för rapporteringen av resultatindikatorer
inte korrekt återspeglar effekterna av de åtgärder som medfinansieras av
ungdomssysselsättningsinitiativet och att resultaten tenderar att överskattas.
Medlemsstaterna utnyttjade endast delvis det ytterligare förskottet till operativa program
inom ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF
135. I maj 2015 föreslog kommissionen att det inledande förskottet till det särskilda anslaget
för ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF skulle höjas till 30 % (i stället för som normalt 1 %)
för att ge ett snabbt svar på ungdomsarbetslösheten 29. I samma förordning anges också att
50 % av det ytterligare förskottet, eller 14,5 % av det totala anslaget till
sysselsättningsinitiativet för unga som medlemsstaten har fått, ska styrkas genom att
medlemsstaten ansöker om en mellanliggande betalning senast den 23 maj 2016.

29

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/779 av den 20 maj 2015 om ändring av
rådets förordning (EG) nr 1304/2013, vad gäller ett ytterligare inledande förskott till operativa
program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga (EUT L 126, 21.5.2015, s. 1).
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Medlemsstater som inte uppfyller detta villkor ska återbetala hela det ytterligare inledande
förskottet.
136. Endast Portugal lyckades styrka hela det ytterligare inledande förskott som landet hade
fått fram till den 23 maj 2016, medan de återstående besökta medlemsstaterna bara kunde
lämna in ansökningar om mellanliggande betalningar som motsvarade en bråkdel av de
ytterligare förskott som länderna hade fått – den andel som länderna kunde styrka varierade
mellan 58 % i Frankrike och 32 % i Spanien (se figur 13).
137. Eftersom Spanien kunde styrka mindre än 50 % av förskottet begärde kommissionen
2016 att landet skulle återbetala 273,6 miljoner euro. Det innebar dock inte att
medlemsstaten gick miste om EU-finansiering eftersom EU:s totala bidrag inte ändrades.
Figur 13 – Procentandel av ytterligare förskott till sysselsättningsinitiativet för unga som
hade styrkts fram till den 23 maj 2016
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Källa: SFC2014.

138. Det faktum att medlemsstaterna bara delvis kunde utnyttja det högre förskottet tyder
på att kommissionen, när den föreslog att det ytterligare förskottet skulle höjas,
underskattade hur lång tid det skulle ta att införa lämpliga strukturer för att betala ut medel
och begära ersättning.
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De rapporterade resultaten understiger förväntningarna på de åtgärder som fick stöd från
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF
139. Resultatet för sysselsättningsinitiativet för unga ska påvisas och förmedlas på ett tydligt
sätt och kräver särskilda arrangemang för övervakning och utvärdering30 utöver den normala
årliga genomföranderapport som ska överlämnas till kommissionen om alla operativa
program inom ESF 31.
140. Vi granskade de årliga genomföranderapporterna från de fem besökta medlemsstaterna
för att bedöma vilka framsteg som hade gjorts sedan 2013. Kroatien ingår inte i vår analys
eftersom överenskommelsen om bidraget från sysselsättningsinitiativet för unga inte
undertecknades förrän i november 2015 och genomförandet inte inleddes förrän andra
halvåret 2015. Spaniens årliga genomföranderapport för 2015 innehöll vidare inga
uppdaterade siffror utan rapporterade 2014 års siffror en gång till 32.
141. I slutet av 2015 hade medlemsstaterna uppnått ungdomssysselsättningsinitiativets
outputmål i varierande grad: i Frankrike (Nord-Pas-de-Calais) hade de ursprungliga
outputmålen, det vill säga antalet deltagare, redan överträffats (111 %) medan endast
omkring 23 % av det ursprungliga målet hade uppnåtts i Italien (se figur 14.1).

30

Artikel 19 i förordning (EU) nr 1304/2013.

31

Artikel 50.1 och 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.

32

Spaniens årliga genomföranderapport för 2015 innehöll inga uppdaterade siffror i förhållande
till de uppgifter som redan hade lämnats i den första årliga genomföranderapporten, som var
uppskattningar. Det berodde på att de nationella myndigheterna beslutade att inte rapportera
siffror för insatser som ännu inte formellt hade valts ut eller som bara delvis hade genomförts.
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Figur 14 – Vad som hade uppnåtts med anslagen från
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF i slutet av 20151
14.1 – Procent av ungdomssysselsättningsinitiativets totala
outputmål som uppnåddes
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14.2 – Procent av deltagarna som slutförde insatsen
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Uppgifterna för Spanien gäller endast 2014.

Källa: Årlig genomföranderapport för 2015.

142. Andelen deltagare som slutförde ungdomsgarantisystemet som finansierades av
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF varierar också mellan medlemsstaterna: vi noterar i
synnerhet att mindre än en tredjedel av deltagarna slutförde insatsen inom Frankrikes
nationella operativa program inom ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF och inom
insatsområdet för ungdomssysselsättningsinitiativet/EFS i Portugals operativa program inom
ESF. Detta gör att ändamålsenligheten hos de ungdomsgarantiåtgärder som finansieras av
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF kan ifrågasättas (se figur 14.2)
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143. Den information som medlemsstaterna rapporterade visar också att gruppen inaktiva
NEET gagnades minst. I Portugal till exempel var ingen av deltagarna från den inaktiva
gruppen. Dessutom hade något fler än 1 % av deltagarna i de fem besökta medlemsstaterna
ett funktionshinder, 8 % var invandrare (varav 95 % fanns i Frankrike) och 22 % kom från
arbetslösa hushåll (varav 50 % fanns i Portugal).
Begränsad användning av anslagen från ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF fram till slutet
av 2015
144. De utbetalningsnivåer som rapporterades i de årliga genomföranderapporterna för
2015 visar att endast Portugal lämnade in en utbetalningsansökan som motsvarade 47 % av
den totala budgeten för ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF för det året. Förutom
Spanien, som inte redovisade några gjorda åtaganden, hade de återstående
medlemsstaterna gjort åtaganden för mellan 24 % (Italien) och 85 % (Frankrike – Nord-Pasde-Calais) av den totala budgeten (se figur 15).
Figur 15 – Procentandel av utgifter som det hade gjorts åtaganden för vid slutet av 2015
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Källa: Årlig genomföranderapport för 2015.

145. Detta visar att medlemsstaterna inte helt har utnyttjat den ytterligare EU-finansiering
som ställdes till förfogande genom ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF till ytterligare
stödinsatser för NEET, och att det därför finns en risk för att det ytterligare förskottet måste
betalas tillbaka till kommissionen (se punkterna 135–138). Mot denna bakgrund angav flera
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medlemsstater att de ännu inte hade vidtagit de administrativa arrangemang som krävs för
att intyga uppkomna utgifter (dvs. de hade ännu inte utsett förvaltningsmyndigheter och
attesterande myndigheter). Ett vanligt problem i anslutning till detta var införandet av ett itsystem som garanterade att utgifter kunde spåras.
Förseningar i genomförandet begränsade värdet av de första utvärderingarna av
stödåtgärder inom ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF
146. Medlemsstaterna ska minst två gånger under programperioden göra en utvärdering för
att bedöma hur verkningsfullt, effektivt och genomslagskraftigt stödet från
ESF/ungdomssysselsättningsinitiativet har varit. Den första utvärderingen skulle var klar
senast den 31 december 2015 33 och den andra den 31 december 2018.
147. Vår analys visar att ingen av medlemsstaternas utvärderingsrapporter innehöll
information om hur effektiva, kostnadseffektiva och genomslagskraftiga de åtgärder som
finansierades av ungdomssysselsättningsinitiativet hade varit eftersom programmen precis
hade inletts. Begränsningar i övervakningssystemen och bristen på tillförlitliga uppgifter
påverkade också utvärderingarnas kvalitet. Särskilt Spanien, Kroatien och Portugal
rapporterade att de hade haft problem med att införa det it-system som används för att
förvalta informationsdatasen.
148. Förordningen angav att de första utvärderingarna skulle göras senast den 31 december
2015 men vi anser utifrån exemplen ovan att förseningarna i genomförandet begränsade
deras användbarhet.
Svårigheterna med genomförandet bekräftades av enskilda fall i det direkta urvalet
149. Vi granskade också enskilda fall i ett urval bestående av 175 deltagare i
ungdomsgarantiåtgärder som hade medfinansierats av
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF. Vi valde slumpvis ut 35 personer i varje medlemsstat

33

Artikel 19.6 i förordning (EU) nr 1304/2013.
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utom Frankrike, där 20 deltagare valdes ut från det nationella operativa programmet och
ytterligare 15 från det operativa programmet för Nord-Pas-de-Calais.
150. När de utvalda deltagarna gick med i ungdomsgarantisystemet var 78 % av dem
arbetslösa, 14 % var inaktiva och 8 % uppfyllde inte kriterierna för NEET (se figur 16.1).
Vidare hade 11 % av deltagarna påbörjat åtgärden innan ungdomsgarantin lanserades eller
så ingick de inte i den åldersgrupp som det operativa programmet riktades till 34, vilket gjorde
att de inte berättigade till medfinansiering.

34

Enligt Spaniens stödberättiganderegler måste personen först registreras i ungdomsgarantins
databas – Sistema nacional de Garantía Juvenil. Trots att Spanien den 3 december 2015 frågade
kommissionen om man fick höja åldergränsen för deltagare i ungdomssysselsättningsinitiativets
operativa program fann vi att några deltagare var äldre än 25 år före det datumet.

60

Figur 16 – Utmärkande för deltagarna i ungdomssysselsättningsinitiativet i urvalet
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Källa: Revisionsrätten baserat på information från medlemsstaterna om enskilda deltagare.

151. 54 % av deltagarna var koncentrerade till åldersgruppen 22–25 år (se figur 16.2). Vidare
hade 80 % minst gymnasieutbildning, varav över 30 % hade högskoleutbildning (se figur
16.3). Siffrorna bekräftar att de som gagnades mest av ungdomssysselsättningsinitiativet var
de mest kvalificerade och bäst utbildade.
152. Av de 175 personerna i urvalet hade 25 lämnat ungdomsgarantin utan att ha fått ett
erbjudande om anställning, praktikplats, utbildning eller lärlingsutbildning. De återstående
150 personerna hade fått ett erbjudande, och 45 % av erbjudandena var en praktikplats
(se figur 17). När det gäller de 25 personer som inte hade fått ett erbjudande berodde det
antingen på att de hade hoppat av eller på att stödinsatsen tog slut utan att leda till ett
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erbjudande. Så var det i Frankrike där några ungdomsgarantileverantörer slutade ge NEET
stöd efter fyra månader eftersom de hade feltolkat tillämpningen av fyramånadersregeln.
Figur 17 – Typer av erbjudanden
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Källa: Revisionsrätten baserat på information från medlemsstaterna om enskilda deltagare.

153. För Italien bör det noteras att betalningarna för alla i urvalet som accepterade ett
erbjudande om praktik (nio personer) var mycket försenade (minst två månader). Italien
medgav att försenade betalningar var ett återkommande problem när det gällde
praktikplatser generellt och inte bara i urvalet. I genomsnitt gjordes betalningarna 64 dagar
för sent.
154. I genomsnitt gick det 112 dagar från registeringen i ungdomsgarantin till antagandet av
ett erbjudande (dvs. mindre än fyra månader). I 27 % av fallen gick det mer än fyra månader
från registreringen till antagandet, och i 7 % av fallen ett år.
155. Med utgångspunkt från medlemsstaternas kriterier för vad som utgör ett högkvalitativt
erbjudande ansågs erbjudandena till deltagarna vara högkvalitativa i 91 % av fallen. Vi såg
dock exempel på missmatchning mellan deltagarnas profiler och erbjudandena (se ruta 10).
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Ruta 10 – Exempel på missmatchning mellan enskilda profiler och erbjudanden
En person med universitetsexamen som civilingenjör och tre års yrkeserfarenhet som
matematiklärare fick ett erbjudande om en ettårig praktikplats vid en språkskola där målet för
utbildningen var att utveckla hans lärarkompetens och förmågan att agera i klassrummet. Efter nio
månader lämnade deltagaren praktikplatsen för att bli arbetslös.
En person med universitetsexamen i arbetsmarknadsrelationer fick ett erbjudande om att två veckor
arbeta som byggarbetare trots att det inte fanns några hänvisningar i hans akt till tidigare erfarenhet
inom detta område eller visat intresse för arbete inom området.
En person med masterexamen i rättspsykologi fick ett erbjudande om utbildning i marknadsföring
och förvaltning utan att ha visat intresse för detta område.

156. När vi gjorde granskningen hade 62 % av deltagarna slutfört åtgärden, 23 % var kvar i
åtgärden och 15 % hade lämnat den åtgärd som de hade fått (omkring två tredjedelar av
dem fanns i Kroatien) (se figur 18.1).
Figur 18 – Andelen slutförda åtgärder och deltagarnas nuvarande status
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157. Varaktigheten i deltagarnas integration på arbetsmarknaden är fortfarande en
utmaning. 38 % av deltagarna var anställda eller deltog i utbildningsåtgärder, men 19 % av
deltagarna hade återgått till NEET-status. Dessutom är destinationen okänd för 27 % av
deltagarna (oftast i Spanien, Frankrike och Italien) (se figur 18.2).
158. Erbjudandena om anställning och praktik hade bättre resultat när det gällde deltagarnas
integration på arbetsmarknaden (se figur 18.3). Det förklaras delvis av att deltagarna i de här
åtgärderna stod närmare arbetsmarknaden, hade högre utbildning och fler år av
yrkeserfarenhet. Lärlingsutbildningarna hade bäst resultat när det gällde att förhindra att
personer återgick till NEET-status. Det är kopplat till längden på lärlingsutbildningar som
pågår mellan ett och tre år.
SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
159. Vi drar slutsatsen att även om de sju medlemsstaterna hade gjort framsteg i
genomförandet av ungdomsgarantin och några resultat hade uppnåtts motsvarar inte den
nuvarande situationen, mer än tre år efter det att rådets rekommendation antogs, de
ursprungliga förväntningarna vid lanseringen av ungdomsgarantin vars mål är att ge alla
NEET ett högkvalitativt erbjudande inom fyra månader. Dessutom hade
ungdomssysselsättningsinitiativet endast i mycket begränsad utsträckning bidragit till
uppnåendet av ungdomsgarantins mål i de fem besökta medlemsstaterna när revisionen
gjordes.
Bedömning av framstegen i genomförandet av ungdomsgarantin
160. Vår bedömning, som utgår från de förväntningar som väcktes av kraven i rådets
rekommendation med förslaget om ungdomsgarantin, är att ingen av medlemsstaterna
ännu har sett till att alla NEET fick möjlighet att inom fyra månader anta ett erbjudande som
skulle hjälpa dem att varaktigt integreras på arbetsmarknaden. Eftersom ungdomsgarantin
bygger på en rekommendation av rådet, det vill säga icke-bindande lagstiftning, är
genomförandet av den beroende av medlemsstaternas goda vilja.
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161. När det gäller framstegen med att identifiera och registrera NEET fann vi att andelen
registrerade NEET i slutet av 2015 inte hade ökat märkbart och vidare att det var svårt att
bedöma ungdomsgarantins bidrag (se punkterna 36–42).
162. För samma period varierade nivån på positiva utträden från ungdomsgarantin mellan de
besökta medlemsstaterna, och anställning var den vanligaste typen av utträde. För 2014
motsvarade antalet positiva utträden endast cirka hälften av de totala registreringarna men
ökade under 2015 till 62 % (se punkterna 43–50).
163. Vidare skedde 70 % av de positiva utträdena inom tidsfristen på fyra månader under
2014. Situationen försämrades dock under 2015 för fyra av de besökta medlemsstaterna
vilket gjorde att det övergripande genomsnittet sjönk till 59 % (se punkterna 51–52).
164. När det gäller de positiva utträdenas varaktighet analyserade vi den tillgängliga
informationen om deltagare sex, tolv och 18 månader efter att de hade lämnat
ungdomsgarantin. Vi konstaterade att graden av varaktighet gradvis försämrades efter sex,
tolv och 18 månader (se punkterna 53–59).
Rekommendation 1
För framtida insatser på sysselsättningsområdet bör medlemsstaterna och kommissionen
- hantera förväntningarna genom att fastställa realistiska och uppnåbara mål och
målvärden,
- analysera kompetensglapp och marknaden innan systemen sätts samman.
Tidsfrist för genomförande: när det kommer förslag på ett nytt initiativ.
Analys av de faktorer som påverkar ungdomsgarantins resultat
Inadekvata strategier för att nå alla NEET
165. Medlemsstaterna utarbetade inte adekvata strategier med tydliga delmål och mål för
att nå alla NEET. Några medlemsstater inriktade sig inte på alla ungdomar i enlighet med
kraven i rådets rekommendation, utan enbart på en delpopulation. Därutöver var NEET i
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några fall skyldiga att själva agera proaktivt för att delta i systemet. Det krävs därför större
ansträngningar för att stödja de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden – en
slutsats som även delas av kommissionen i ett meddelande 35 (se punkterna 61–67).
166. Berörda aktörer kan vara nyckelspelare för att nå dem som står längst från
arbetsmarknaden. Även om de i viss utsträckning var involverade i alla besökta
medlemsstaterna behöver deras deltagande definieras tydligt liksom hur de kan bidra till
processen på ett så ändamålsenligt och effektivt sätt som möjligt (se punkterna 68–70).
167. Den inaktiva NEET-populationen (som står längst från arbetsmarknaden) var stabil och
bestod av cirka 2 miljoner personer i de besökta medlemsstaterna mellan 2013 och slutet av
mars 2016, samtidigt som populationen arbetslösa NEET minskade från 2,7 till 2,3 miljoner
personer (se punkterna 71–72).
Rekommendation 2
Medlemsstater bör utarbeta lämpliga uppsökande strategier för att identifiera och registrera
hela sin NEET-population. Strategierna bör ha konkreta och mätbara årliga mål och
identifiera de största utmaningarna och lämpliga handlingsplaner för att övervinna dem.
Kommissionen bör stödja medlemsstaterna med detta.
Tidsfrist för genomförande: halvårsskiftet 2018.
Medlemsstaterna bedömde inte kostnader och tillgänglig finansiering
168. Trots att sysselsättningspolitiken i första hand är medlemsstaternas behörighet kunde
ingen av de sju som besöktes visa oss en uppskattning av den preliminära ytterligare
kostnaden för att ge alla NEET ett erbjudande inom fyra månader. Dessutom innehöll deras
genomförandeplaner för ungdomsgarantin ett antal åtgärder som NEET skulle erbjudas som
byggde på finansieringen från ESI-fonderna 2014–2020, särskilt från
ungdomssysselsättningsinitiativet och ESF (se punkterna 73–75).

35

COM(2016) 646 final.
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169. De uppskattade kostnaderna för att genomföra en ungdomsgaranti på EU-nivå enligt ny
forskning från ILO och Eurofound visar att storleken på den tillgängliga finansieringen från
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF för 2014–2020 endast skulle täcka en liten del av det
belopp som krävs. Det går alltså inte att nå alla ungdomar som blir arbetslösa eller slutar
skolan med medel enbart från EU-budgeten, vilket var den förhoppning som väcktes med
rådets rekommendation (se punkterna 76–78).
Rekommendation 3
Medlemsstaterna bör ta fram till en fullständig översikt över kostnaden för att genomföra
ungdomsgarantin för hela NEET-populationen. Med utgångspunkt från denna uppskattning
bör de prioritera de tillhörande åtgärderna efter den tillgängliga finansieringen.
När medlemsstaterna begär det bör kommissionen stödja dem under denna process.
Tidsfrist för genomförande: halvårsskiftet 2018.
Svårt att varaktigt integrera NEET
170. Enligt vår bedömning har det inte gjorts någon heltäckande analys av NEETpopulationen. Samtliga besökta medlemsstater behandlade dock kompetensglapp i olika
studier men slutsatserna av dem beaktades inte tillräckligt när antalet och typerna av
erbjudanden som skulle ingå i genomförandeplanerna för ungdomsgarantin sattes samman
(se punkterna 81–83).
171. Alla medlemsstaterna har reflekterat över en definition av ett högkvalitativt erbjudande
och även om begreppet varierar finns det några gemensamma kriterier. Tre medlemsstater
har en ganska allmän definition i sin nationella genomförandeplan för ungdomsgarantin som
är direkt knuten till varaktig integration på arbetsmarknaden. Det är ett positivt tecken, men
inte i sig själv en garanti för att deltagande i ungdomsgarantin leder till ett positivt resultat
eftersom ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att NEET ska integreras varaktigt på
arbetsmarknaden (se punkterna 81–91).
172. Vi lyfte fram detta problem i resultatavsnittet ovan när vi visade att andelen positiva
utträden sjönk i takt med hur lång tid som hade gått sedan deltagarna lämnade systemet
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(efter sex, tolv respektive 18 månader). En adekvat kompetensbedömning och korrekt
profilering mot bakgrund av arbetsmarknadens efterfrågan är avgörande för en bättre
varaktighet (se punkterna 84–88).
Rekommendation 4
Kommissionen bör tillsammans med sysselsättningskommittén ta fram och föreslå
kvalitetsnormer för erbjudanden som ska tillhandahållas inom ungdomsgarantin,
Medlemsstaterna bör se till att erbjudanden bara anses vara högkvalitativa när de
överensstämmer med deltagarens profil och efterfrågan på arbetsmarknaden och leder till
varaktig integration på arbetsmarknaden.
Tidsfrist för genomförande: halvårsskiftet 2018.
Dålig kvalitet på uppgifterna
173. Samtliga besökta medlemsstater hade endast begränsad information om vilken typ av
stöd NEET hade fått innan ungdomsgarantin lanserades, antal erbjudanden/tjänster som
hade erbjudits och kostnaderna för dem. Vi noterade även att de uppgifter som
medlemsstaterna rapporterade till sysselsättningskommittén var inkonsekventa i flera
avseenden och att deras tillförlitlighet kunde ifrågasättas, vilket påverkade jämförbarheten.
Vi konstaterade att det fanns problem, bland annat med uppgifternas fullständighet, i de
medlemsstater som hade flera ungdomsgarantileverantörer men inte ett harmoniserat
rapporteringssystem (se punkterna 92–98).
Rekommendation 5
Kommissionen bör identifiera och sprida god praxis när det gäller övervakning och
rapportering utifrån sin genomgång av medlemsstaternas befintliga system.
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Medlemsstaterna bör förbättra sina övervaknings- och rapporteringssystem så att de
regelbundet tillhandahåller uppgifter av god kvalitet som gör det lättare att ta fram en mer
faktabaserad ungdomspolitik. De bör i synnerhet förbättra kapaciteten att följa upp
deltagare som lämnar ungdomsgarantin för att så mycket som möjligt minska antalet okända
utträden.
Tidsfrist för genomförande: halvårsskiftet 2018.
En bedömning av nyttan med sysselsättningsinitiativet för unga
174. Eftersom anslagen från ungdomssysselsättningsinitiativet kompletterar de anslag som
är tillgängliga inom ESF och står för en betydande del av de ekonomiska resurser som är
tillgängliga för genomförandet av ungdomsgarantin bedömde vi hur det bidrog till det
övergripande genomförandet av ungdomsgarantin. Vår slutsats är att nyttan med
sysselsättningsinitiativet för unga i de fem besökta medlemsstaterna hittills har varit mycket
begränsad på grund av brister i utformningen av operativa program för
sysselsättningsinitiativet för unga, problem med mätningen av initiativets resultat och det
faktum att ytterligare förskott som ställdes till förfogande bara delvis utnyttjades.
Brister i utformningen av operativa program för sysselsättningsinitiativet för unga
175. Ingen av de fem besökta medlemsstaterna gjorde en samlad bedömning av vad som
utmärker NEET-populationen, och de nationella myndigheterna gjorde ingen grundlig
bedömning av kompetensglappet. Det totala antalet NEET som fick stöd från
sysselsättningsinitiativet för unga fastställdes utifrån det belopp som skulle anslås utan att
typen av erbjudande och enhetskostnaden för den bedömdes. Trots att de konsulterades
klagade några berörda aktörer på insynen i förfarandet och ansåg att det inte hade skett
någon egentlig konsultation (se punkterna 102–111).
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Rekommendation 6
Kommissionen bör genom sin process för godkännande av ändringar av operativa program, i
synnerhet med tanke på den nära förestående stora ökningen av anslagen till
ungdomssysselsättningsinitiativet, se till att medlemsstaterna gör en heltäckande
bedömning av vad som utmärker NEET-populationen för att se till att åtgärderna inom
sysselsättningsinitiativet för unga i de operativa programmen på ett lämpligt sätt tillgodoser
ungdomarnas behov.
Datum för genomförande: när de operativa programmen ändras efter det att
budgetanslagen till ungdomssysselsättningsinitiativet har höjts.

Risk för att ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF ersätter nationell finansiering
176. De besökta medlemsstaterna kunde inte bekräfta om medlen från
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF skulle leda till en nettoökning av det offentliga stödet
till NEET. Det finns därför en risk för att resurserna från
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF inte kommer att leda till en nettoökning av de
tillgängliga anslagen till NEET och att de åtminstone delvis kommer att ersätta utgifter som
tidigare finansierades från de nationella budgetarna. Vår bedömning av de operativa
programmen/insatsområdena inom ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF visade att större
delen av de åtgärder som skulle finansieras från ungdomssysselsättningsinitiativet redan
existerade, vilken ökar den risken (se punkterna 112–116).
Uppgiftskvaliteten och kommissionens vägledning om uppgiftsinsamling påverkar
mätningen av ungdomssysselsättningsinitiativets resultat
177. Vår slutsats är att det inte gick att bedöma hur tillförlitliga referensscenarierna och de
mål som satts upp för ungdomssysselsättningsinitiativets resultatindikatorer var i alla
medlemsstaterna som besöktes eftersom vi antingen inte fick tillgång till de underliggande
uppgifterna eller så var kvaliteten otillräcklig på de uppgifter vi fick tillgång till (se punkterna
119–126).
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178. Dessutom leder kommissionens tolkning i vägledningen om uppgiftsinsamling till
situationer där de uppgifter som används för rapporteringen av resultatindikatorer inte
korrekt återspeglar effekterna av de åtgärder som medfinansieras av
ungdomssysselsättningsinitiativet och att resultaten tenderar att överskattas (se punkterna
127–134).
Rekommendation 7
Kommissionen bör se över sin vägledning om uppgiftsinsamling för att minimera risken för
att resultat överskattas, särskilt i fråga om följande aspekter:
-

Resultatindikatorerna för ungdomssysselsättningsinitiativet bör endast rapportera om
situationen för de deltagare som slutför åtgärden och bedöma deras situation fyra
veckor respektive sex månader senare.

-

När det gäller utbildningsåtgärder som ska leda till certifiering bör genomförandet av
dem inte en gång till räknas som en prestation fyra veckor och sex månader efter det att
åtgärden har slutförts.

Medlemsstaterna bör se över sina utgångsvärden och mål i enlighet med den omarbetade
vägledningen.
Tidsfrist för genomförande: september 2017 så att medlemsstaterna har tid att återspegla
den i sina årliga genomföranderapporter för 2017.
Förskott till operativa program inom ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF utnyttjades
inte i sin helhet
179. Både kommissionen och medlemsstaterna underskattade den tid som krävdes för att på
fältet skapa lämpliga administrativa arrangemang för att börja betala ut och begära anslag
från ungdomssysselsättningsinitiativet, vilket ledde till att medlemsstaterna endast delvis
utnyttjade det ytterligare förskottet. I slutet av 2015 hade endast Portugal lämnat in en
begäran om utbetalning till kommissionen. Spanien skulle betala tillbaka 273,6 miljoner euro
(se punkterna 135–138).
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De rapporterade resultaten understiger förväntningarna på de åtgärder som fick stöd från
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF
180. Utifrån vår genomgång av de resultat som rapporterades i de besökta
medlemsstaternas årliga genomföranderapporter konstaterade vi att
ungdomssysselsättningsinitiativets outputmål hade uppnåtts i olika grad och att
procentandelen deltagare som slutförde insatsen varierade. Vi noterade också att gruppen
inaktiva NEET gagnades minst av stödet och att finansieringen från
ungdomssysselsättningsinitiativet/ESF hade utnyttjats i begränsad utsträckning fram till
slutet av 2015 (se punkterna 138–142).
181. Förordningen angav att de första utvärderingarna skulle göras senast den 31 december
2015 men förseningarna i genomförandet begränsade deras användbarhet (se punkterna
144–148).
Svårigheterna med genomförandet bekräftades av enskilda fall i det direkta urvalet
182. Resultatet av urvalet visade att de personer som hade störst nytta av de åtgärder som
medfinansierades av ungdomssysselsättningsinitiativet var de som var lättast att nå och att
de mest utsatta grupperna var underrepresenterade. Vi såg problem med deltagares
stödberättigande, och varaktigheten i deltagarnas integration på arbetsmarknaden var en
utmaning. Profileringen av enskilda deltagare och matchningen med mottagna erbjudanden
hade också brister (se punkterna 149–158).

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning II, med ledamoten Iliana Ivanova som
ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 8 mars 2017.
För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande
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Särskilda kommentarer:
Irland:
• Utträde till lärlingsutbildning ingår under utbildning.
Spanien:
• Den ursprungliga målgruppen var 15–24 år och den utvidgades 2015 till att omfatta
åldersgruppen 25–29.
• Alla utträden rapporteras som subventionerade. Oklart om/hur erbjudanden från öppna
marknaden räknas. Därför har vi använt uppgifterna från den offentliga
arbetsförmedlingen i Spanien eftersom de även inbegriper erbjudanden som inte är
subventionerade.
• För 2014 finns uppföljningsuppgifter om olika situationer efter sex månader endast för
anställda och arbetslösa.
Frankrike:
• Frankrike lämnade uppgifter från två tjänsteleverantörer Pôle Emploi och Missions
Locales.
• På grund av risken för att uppgifterna räknas dubbelt har dataseten inte aggregerats,
och tabellerna med resultatet av uppgiftsinsamlingen innehåller endast uppgifterna från
den tjänsteleverantör som har den största ungdomspopulationen (Pôle Emploi).
Kroatien:
• Utträde till lärlingsutbildning ingår under utbildning.
Italien:
• Inträdena för 2014 omfattar perioden maj 2014 –december 2014, så en stor del av de
nya deltagarna har inte haft möjlighet att vara med i fyra månader.
Portugal:
• Utträde till arbetslöshet inbegriper deltagare i kortare utbildningar (25–300 timmar).

KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA
RAPPORT
Ungdomsarbetslösheten – har EU:s politik gjort någon skillnad? En bedömning av
ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga
SAMMANFATTNING
Om denna rapport
Kommissionen anser inte att resultaten av genomförandet av ungdomsgarantin är sämre än vad som
ursprungligen förväntades.
Kommissionen är medveten om att det krävs ännu större insatser för att nå alla unga människor med
erbjudanden av kvalitet vid rätt tidpunkt, men understryker att ungdomsgarantin har gett positiva
resultat. I synnerhet har den, såsom framhålls i kommissionens meddelande ”Ungdomsgarantin och
sysselsättningsinitiativet för unga efter tre år” (COM(2016) 646 final) fungerat som en stark
drivkraft för strukturreformer och innovation i fråga om politikens utformning, områden som ligger
utanför denna rapports räckvidd.
Kommissionens svar på punkterna VI–VIII:
Kommissionen anser inte att resultaten av genomförandet av ungdomsgarantin är sämre än vad som
ursprungligen förväntades. Kommissionen konstaterar att revisionsrättens slutsatser bygger på en
bedömning av de aspekter som anges som föremål för revisionen. I kommissionens meddelande
”Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga efter tre år” (COM(2016) 646 final) från
oktober 2016 framhålls några inledande positiva resultat och andra avgörande faktorer, som att
ungdomsgarantin är en drivkraft för strukturreformer och innovation i fråga om politikens
utformning. Detta har också erkänts av Europeiska rådet. Den 15 december 2016 uppmanade rådet
till en förlängning av ungdomsgarantin och välkomnade det utökade stödet till
ungdomssysselsättningsinitiativet. Dessutom bekräftade rådet (sysselsättning och socialpolitik,
hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 8 december 2016 att de dittills vidtagna åtgärderna
och genomförda reformerna hade börjat ge positiva resultat.
I sitt meddelande från oktober medger kommissionen att ungdomsgarantin ännu inte nått ut till alla
unga som har blivit arbetslösa eller gått ur skolan, och identifierar ett antal nyckelområden där
förbättringar kan göras, såsom inkludering av icke-registrerade unga som varken arbetar eller
studerar och lågkvalificerade.
Kommissionen anser att ungdomssysselsättningsinitiativet i hög grad har bidragit till genomförande
av ungdomsgarantin i dessa medlemsstater. Trots förseningar i en del medlemsstater har
genomförandet gått stadigt framåt under 2016. I juli 2016 hade 1,4 miljoner människor deltagit i
åtgärder som stöddes av ungdomssysselsättningsinitiativet i de 20 stödberättigade medlemsstaterna.
I slutet av november 2016 hade detta antal stigit till 1,6 miljoner. Alla dessa medlemsstater
betraktar ungdomssysselsättningsinitiativet som en viktig mekanism eller ett verktyg för att göra
ungdomsgarantin tillämpbar. I vissa fall används det för att stödja de flesta eller alla planerade
åtgärder inom ungdomsgarantisystemet. I Spanien finansieras till exempel 80 % av alla åtgärder
inom
ungdomsgarantin
via
ungdomssysselsättningsinitiativet.
I
Italien
blev
ungdomssysselsättningsinitiativet drivkraften för en stor reform och ledde till att nya
arbetsförmedlingar för ungdomar inrättades.
I kommissionens meddelande ”Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga efter tre år”
(COM(2016) 646 final) framhålls dessa resultat.
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Eftersom insatserna pågår och många av dessa unga människor fortfarande erhåller stöd är det för
tidigt att utvärdera resultaten, men vi kan redan nu säga att ett av de första målen för
ungdomssysselsättningsinitiativet – att göra ungdomars sysselsättning till en viktig politisk fråga i
medlemsstaterna – har uppnåtts.
IX.
Första punktsatsen: Kommissionen anser att denna rekommendation främst riktar sig till
medlemsstaterna.
Kommissionen godtar rekommendationen i den utsträckning den rör kommissionen och har för
avsikt att planera lämpliga åtgärder när nya initiativ föreslås.
Kommissionen är fullt medveten om vikten av att hantera förväntningar och fastställa realistiska
mål, men vill ändå understryka de stora fördelarna med ett ambitiöst politiskt mål, som här har
bidragit till att ge ungdomsgarantin politisk tyngd.
Andra punktsatsen: Kommissionen anser att denna rekommendation främst riktar sig till
medlemsstaterna.
Kommissionen godtar rekommendationen i den mån den berör kommissionen och har för avsikt att
planera lämpliga åtgärder när nya initiativ föreslås.
I samband med upprättandet av medlemsstaternas genomförandeplaner har kommissionen bett
medlemsstaterna att identifiera och analysera viktiga strukturella utmaningar och kompetensglapp
med relevans för deras nationella situationer samt att i tillämpliga fall upprätta en ungefärlig tidplan
för ett successivt genomförande av ungdomsgarantin.
X.
Första punktsatsen: Kommissionen konstaterar att denna rekommendation riktar sig till
medlemsstaterna.
Kommissionen hjälper redan medlemsstaterna att utveckla uppsökande strategier genom att erbjuda
ekonomiskt stöd och politisk rådgivning i form av teknisk hjälp, kapacitetsuppbyggnad och
ömsesidigt lärande.
Andra punktsatsen: Kommissionen konstaterar att denna rekommendation riktar sig till
medlemsstaterna.
Kommissionen skulle verkligen vilja ha en bättre överblick över de beräknade kostnaderna för alla
planerade åtgärder för att genomföra ungdomsgarantin. När så är möjligt kommer den på begäran
av medlemsstaterna att stödja dem i denna process. Formerna för detta stöd kan emellertid inte
fastställas på detta stadium.
Tredje punktsatsen: Kommissionen konstaterar att denna rekommendation riktar sig till
medlemsstaterna.
Fjärde punktsatsen: Kommissionen konstaterar att denna rekommendation riktar sig till
medlemsstaterna.
XI.
Första punktsatsen: Kommissionen godtar denna rekommendation i den mån den berör
kommissionen och kommer att undersöka möjligheterna att diskutera normer för kvalitetskriterier i
samband med arbetet med övervakningen av ungdomsgarantin i sysselsättningskommittén.
Andra punktsatsen: Kommissionen godtar rekommendationen och anser att den delvis har
genomförts.
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Kommissionen har redan ett nära samarbete med medlemsstaterna på detta område, i synnerhet i
form av arbetet i sysselsättningskommitténs indikatorgrupp, stödet till medlemsstaternas
uppgiftsrapportering inom indikatorramen och ILO:s riktade stöd till tre medlemsstater som en del
av samarbetet mellan kommissionen och ILO om ungdomars sysselsättning.
Tredje punktsatsen: Kommissionen godtar inte denna rekommendation.
Förordningarna innehåller inga specifika krav på detaljerade bedömningar av särdragen hos de olika
undergrupper av unga människor som stöds via ungdomssysselsättningsinitiativet i de operativa
programmen.
Icke desto mindre samarbetar kommissionen med medlemsstaterna i olika forum för att stödja deras
åtgärder för att nå ut till ungdomar som saknar sysselsättning. I det här sammanhanget kommer
kommissionen att fortsätta att ge medlemsstaterna vägledning om utformningen av åtgärder som är
särskilt anpassade till de olika populationsgrupper som ungdomssysselsättningsinitiativet riktar sig
till.
Fjärde punktsatsen: Kommissionen godtar inte denna rekommendation.
Om man endast utvärderar situationen för deltagare i ungdomssysselsättningsinitiativet som har
slutfört de aktuella insatserna kan det finnas risk för underrapportering av resultaten. Dessutom
skulle den översyn som revisionsrätten föreslår medföra att grunden för mätningen förändras. De
gemensamma resultatindikatorerna är obligatoriska för alla medlemsstaterna och har fastställts
tillsammans med dem.
Kommissionen vill understryka att den metod för räkning av uppgifterna som har fastställts för
ungdomssysselsättningsinitiativet bygger på de konventioner som används för ESF-indikatorerna,
främst positiva utflöden, oberoende av om insatserna är slutförda eller inte. Vidare skulle en ändring
av de gällande reglerna medföra en betydande belastning för medlemsstaterna och försvåra
möjligheterna till jämförelser med uppgifter som rapporterats före ändringen av konventionen.
För att avgöra om en deltagares resultat är direkt hänförbara till insatsen inom
ungdomssysselsättningsinitiativet (eller ESF) måste en utvärdering göras, och detta är inte
genomförbart inom övervakningssystemet.
Kommissionen kommer att fortsätta sina ansträngningar att klargöra alla detaljer kring
övervakningen genom att ge vägledning och be om återkoppling från medlemsstaterna i de många
befintliga forum som finns på området.
IAKTTAGELSER
40. Detta förfarande valdes för att skapa ett landsomfattande tillförlitligt register om
ungdomsgarantin.
48. De slovakiska projekten inom ungdomsgarantin riktar sig främst till långtidsarbetslösa unga
människor. Andelen framgångsrika insatser i dessa fall med svårplacerade grupper är i allmänhet
lägre, eftersom de har en större benägenhet att lämna programmet.
52. Kommissionen anser att detta är ett särskilt positivt resultat mot bakgrund av att ribban har satts
så högt i indikatorramen: utträde ut ungdomsgarantisystemet sker när ett erbjudande antas, inte när
det accepteras.
Kommissionens gemensamma svar på punkt 63 och ruta 2:
NEET-indikatorn är visserligen mycket viktig för det politiska beslutsfattandet och det bästa
tillgängliga närmevärdet för övervakningen av ungdomsgarantin, men det är viktigt att separera ut
de heterogena dragen hos NEET-populationen för att få en större förståelse för de olika
undergruppernas särdrag och behov. På så sätt kan medlemsstaterna urskilja vilka initiativ och
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åtgärder som är mest trängande för att på ett effektivt sätt återföra unga människor till arbete eller
studier i linje med tanken om ett successivt genomförande av ungdomsgarantin. Italien arbetar
sedan 2017 för att utöka målpopulationen i enlighet med det successiva genomförande som rådet
förordar i sin rekommendation.
64. Enligt ett kungligt dekret från den 23 december 2016 blir spanska ungdomar som registrerar
eller omregistrerar sig som arbetslösa hos den offentliga arbetsförmedlingen automatiskt
registrerade i ungdomsgarantisystemet.
75.
Första strecksatsen: Kommissionen skulle välkomna en bättre överblick över de uppskattade
kostnaderna för alla planerade åtgärder för att genomföra ungdomsgarantin i varje medlemsstat,
men är också medveten om att alla beräkningar av kostnader för en ungdomsgaranti är förknippade
med förbehåll, eftersom genomförandet av ungdomsgarantin i många medlemsstater också
förutsätter omfattande strukturella reformer av systemen för yrkesutbildning, arbetssökande och
utbildning så att övergången mellan skola och arbetsliv drastiskt förbättras och unga människor blir
mer anställbara.
Därför kan de resurser som krävs för att genomföra en ungdomsgaranti variera kraftigt mellan
medlemsstaterna, och även om det finns ett betydande ekonomiskt stöd tillgängligt från EU är det
avgörande att nationella resurser investeras för att stödja unga NEET och genomföra nödvändiga
reformer. Detta bör prioriteras i de nationella budgetarna.
Kommissionens gemensamma svar avseende punkterna 77 och 78:
De 12,5 miljarder euro av anslagen från ESF/ungdomssysselsättningsinitiativet som revisionsrätten
nämner utgör inte hela den planerade finansieringen av ungdomsgarantin. Medlemsstaterna har
även avsatt resurser inom andra investeringsprioriteringar för åtgärder för att genomföra
ungdomsgarantin. Omkring 11 miljarder euro har avsatts för åtgärder som modernisering av
arbetsförmedlingar och åtgärder för att främja egenföretagande, vilka också indirekt kommer att
främja ungdomars sysselsättning. Omkring 27 miljarder euro har avsatts för det tematiska målet 10
(utbildning) och kommer främst unga människor till godo.
78. Som anges ovan uppgår de resurser från ESF/ungdomssysselsättningsinitiativet som finns
tillgängliga för att följa rådets rekommendation om ungdomsgarantin till mer än 12,5 miljarder
euro. Kommissionen har också gett medlemsstaterna vägledning och uppmanat dem att anslå mer
resurser från ESF och sina nationella budgetar för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten1.
85. Det stämmer att Pôle Emploi och Missions Locales i Frankrike har olika rutiner, men detta beror
på att de sistnämnda har en specifik målgrupp, främst lågkvalificerade unga människor. Samtidigt
kommer de båda systemen att ställas under gemensam övervakning, Trajam, från och med 2017.
Därmed kommer man att få en överblick över systemen och kunna följa upp och förbättra
övervakningen med hjälp av indikatorer.
Andelen gemensamma diagnosverktyg för aktörer på utbildningsområdet (PSAD) och aktörer på
sysselsättningsområdet (ML) håller på att utökas.
95. De uppgifter som samlades in 2015 var både mer fullständiga och av högre kvalitet än de som
samlades in 2014. Många länder har gjort betydande ansträngningar för att anpassa de metoder som

1

Vägledning till att införa sysselsättningsinitiativet för unga, temadokument från Europeiska socialfonden. Europeiska kommissionen,
Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, september 2014.
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används för att samla in och/eller sammanställa övervakningsuppgifter om ungdomsgarantin och
förbättra överensstämmelsen med specifikationerna i indikatorramen. De kvalitativa uppgifterna om
erbjudandena har också förbättrats. Det finns visserligen en del problem med tolkningen av
resultaten, men dessa ansträngningar bidrar till att göra uppgifterna mer jämförbara mellan
länderna.
Några viktiga förbättringar skulle vara att komplettera uppföljningsuppgifterna (finns fortfarande
inte för åtta länder) och minska antalet okända destinationer och därmed situationer både i fråga om
utträdes- och uppföljningsuppgifter.
97. Kommissionen konstaterar att det franska övervakningssystemet begränsas av att det till följd av
lagen Informatique et Libertés från 1978 inte finns något enkelt sätt att identifiera en person i hela
systemet (inget personnummer), vilket medför risk för dubbelräkning. Detta är anledningen till att
datainsamlingen har begränsats till endast de två största offentliga arbetsförmedlingarna, Pôle
Emploi och Missions Locales.
Kommissionens gemensamma svar avseende punkterna 102 och 103:
Det bör noteras att ungdomssysselsättningsinitiativet enligt artikel 16 i ESF-förordningen ska
inriktas på ungdomar som är yngre än 25 eller 30 år som varken arbetar eller studerar, utan att det
krävs några detaljerade bedömningar av särdragen hos olika undergrupper med ungdomar. Vid
gemensam förvaltning är det medlemsstaterna som ska fastställa målgrupperna för
ungdomssysselsättningsinitiativet. Medlemsstaterna har beslutat att koncentrera resurserna för
ungdomssysselsättningsinitiativet till vissa målgrupper och använda ESF för andra åtgärder som
riktar sig till de ungdomsgrupper som det är svårast att nå ut till och hjälpa.
Under diskussionerna med medlemsstaterna om programmen använde kommissionen flera olika
metoder för att fastställa målpopulationen för ungdomssysselsättningsinitiativet. För det första
förlitade sig kommissionen på den förhandsutvärdering som ingick i de operativa programmen (i
enlighet med artiklarna 26.4 och 55 i förordningen om gemensamma bestämmelser). När det gäller
ungdomssysselsättningsinitiativet måste medlemsstaterna dessutom uppfylla förhandsvillkoret att
ha antagit en strategisk ram för att främja ungdomssysselsättning.
För det andra uppmanade kommissionen medlemsstaterna att i sina operativa program lägga in
beskrivningar av de ungdomsgrupper som ungdomssysselsättningsinitiativet främst riktade sig till
enligt deras bedömningar, i synnerhet med avseende på ålder.
Slutligen gav kommissionen medlemsstaterna vägledning om fastställandet av målpopulationen för
ungdomssysselsättningsinitiativet2.
Kommissionens gemensamma svar på punkterna 104 till 106:
Det finns inga krav i förordningarna på att medlemsstaterna ska fastställa olika undergrupper inom
den population som ungdomssysselsättningsinitiativet riktar sig till. Icke desto mindre är det klart
att de åtgärder som stöds av ungdomssysselsättningsinitiativet i Frankrike riktar sig till
lågkvalificerade unga människor som står långt ifrån arbetsmarknaden: omkring 40 % av den totala
budgeten avsåg uteslutande denna grupp. Enligt den årliga genomföranderapporten 2015 hade
45,9 % av deltagarna högst gymnasieutbildning.

2

Vägledning till att införa sysselsättningsinitiativet för unga, temadokument från Europeiska socialfonden, sidan 7. Europeiska kommissionen,
Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, september 2014.
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108. Enligt artikel 4.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser ska medlemsstaterna utarbeta
och genomföra programmen på lämplig territoriell nivå i överensstämmelse med sina institutionella,
rättsliga och finansiella ramar. Detta sammanhänger alltså med medlemsstatens institutionella
organisation.
I Spanien finns det en gemensam erbjudandekatalog i den nationella ungdomsgarantilagen, och
varje region som har befogenheter att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik har rätt att välja de
åtgärder som är mest lämpade med tanke på den sociala och ekonomiska situationen i regionen.
111. Enligt artikel 4.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser ska medlemsstaterna utarbeta
partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen i överensstämmelse med sina
institutionella och rättsliga ramar. Dessa förfaranden ska vara öppna och säkerställa att berörda
partner konsulteras och görs delaktiga, bland annat i enlighet med bestämmelserna i den europeiska
uppförandekoden för partnerskap (artiklarna 5 och 26 i förordningen om gemensamma
bestämmelser). Enligt förordningarna ska berörda aktörer göras delaktiga och konsulteras. Således
ska de operativa programmen innehålla information om de åtgärder som har vidtagits för att göra
aktörerna delaktiga i utarbetandet av de operativa programmen.
När det gäller utarbetandet av den del av det operativa programmet som rörde
ungdomssysselsättningsinitiativet i Portugal betraktades det samarbete och den validering som
redan hade gjorts för genomförandeplanen för ungdomsgarantin som tillräckligt.
Samrådsförfarandet om det operativa programmet genomfördes.
113. Artikel 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser innehåller inget krav på att
medlemsstaterna ska öka sina offentliga utgifter för vissa typer av åtgärder eller målgrupper. Det
som krävs är att medlemsstaternas offentliga eller motsvarande utgifter för strukturåtgärder håller
sig på en viss nivå. Enligt artikel 95.4 och bilaga X ska kontrollen av komplementariteten i
tillämpliga fall endast göras på regional eller till och med nationell nivå och inte utifrån typ av
åtgärd eller målgrupp.
Kommissionens gemensamma svar avseende punkterna 115 och 116:
I artikel 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser och bilaga X ställs inga krav på någon
nettoökning av antalet människor som omfattas av tidigare finansierade åtgärder genom den
nationella budgeten. Det som krävs i förordningarna är att medlen används för åtgärder som bidrar
till de mål och investeringsprioriteringar som fastställs i de operativa programmen.
119. Vid sidan av det krav som revisionsrätten beskriver hade kommissionen lagt fram två
bakgrundsdokument om fastställande och modifiering av mål för ESF tillgängliga för
medlemsstaterna i god tid före diskussionerna 2013. Kommissionen begärde också att
medlemsstaterna skulle lämna in metoddokument om det inte fanns uppgifter till stöd för
referensscenariot i förhandsutvärderingen. Kommissionen anser att dessa bestämmelser
sammantagna var tillräckliga.
120. Medlemsstaterna fastställer utgångslägen som bygger på relevanta statistiska uppgifter i
enlighet med riktlinjerna.
121. Se kommissionens svar på punkt 119.
122. Se kommissionens svar på punkt 119.
123. Se kommissionens svar på punkt 119.
Uppskattningen av indikatorerna för utgångsläget tog hänsyn till de tidigare politiska åtgärder som
betraktades som mål och/eller målgrupper. Detta var emellertid första gången som en sådan metod
tillämpades och som de finansierade sysselsättnings- och utbildningsåtgärderna inbegrep unga
inaktiva NEET som en målgrupp. Detta gjorde det svårt att fastställa utgångsläget och göra
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resultatprognoser. Det främsta hindret när det gäller Portugal var avsaknaden av historiska data om
inaktiva NEET.
Ruta 8 – Identifierade brister när utgångsvärden fastställdes i Portugal
Se kommissionens svar på punkt 119.
124. Se kommissionens svar på punkt 119.
125. Se kommissionens svar på punkterna 119 och 120, i synnerhet när det gäller behovet av att ta
hänsyn till makroekonomiska förhållanden och ambitionsnivån vid fastställandet av målen.
Förväntningarna om framsteg i Frankrike återspeglar det faktum att de flesta av de genomförda
programmen riktar sig till lågkvalificerade unga människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.
De återspeglar också ungdomarnas tidigare erfarenheter och uppskattningarna av möjligheterna att
identifiera NEET-populationen.
Kommissionens gemensamma svar på punkterna 128 till 134:
Kommissionen
vill
understryka
att
den
metod
som
har
fastställts
för
ungdomssysselsättningsinitiativet bygger på de konventioner som används för ESF-indikatorerna,
främst räkning av positiva utflöden inklusive icke slutförda insatser. Kommissionen har gett
medlemsstaterna vägledning3 om mätning av gemensamma resultatindikatorer, framför allt att
positiva utträden bara ska räknas en gång om en deltagare upprepar en insats. Därför anser
kommissionen att risken är begränsad. Förvaltningsmyndigheterna förväntas dessutom utvärdera
ungdomssysselsättningsinitiativets effektivitet, ändamålsenlighet och effekter, inklusive resultatens
hållbarhet, minst två gånger under programtiden.
138. Kommissionen föreslog att förskottet till ungdomssysselsättningsinitiativet skulle höjas för att
hjälpa vissa medlemsstater som hade problem med att lansera eller fortsätta med åtgärder på grund
av brist på finansiering. Medlemsstaternas senaste rapporter visar att det högre förskottet har haft
positiva effekter ute på fältet. En del medlemsstater kunde visserligen inte redovisa tillräckliga
utgifter för att få tillgång till det högre förskottet, men det har bidragit till att snabba på
genomförandet. Dessutom bör det noteras att de flesta medlemsstaterna lyckades få det högre
förskottet.
142. Skälet till att ett relativt stort antal deltagare inte slutförde insatsen i Frankrike var att andelen
positiva utträden innan systemet hade avslutats faktiskt var betydande. Den årliga
genomföranderapporten för 2015 visar att 53 % av deltagarna hade positiva utträden antingen i
förtid (det vill säga fick arbete, vilket är det mest önskvärda resultatet) eller i samband med att
systemet löpte ut.
143. Det är medlemsstaterna som ska fastställa målgrupperna för ungdomssysselsättningsinitiativet.
Eftersom det finns begränsade resurser för ungdomssysselsättningsinitiativet har medlemsstaterna
beslutat att koncentrera dessa resurser på vissa målgrupper och finansiera andra via ESF (eller de
nationella budgetarna).
Kommissionen anser att det är normalt att deltagarna i Portugal inte tillhörde den inaktiva NEETgruppen, av följande skäl:

3

Monitoring and Evaluation of European Cohesion Fund, Europeiska socialfonden. Programperioden 2014–2020, juni 2015, bilaga D Practical
Guidance on data collection and validation, maj 2016.
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– Vid tidpunkten för revisionen hade bara den offentliga arbetsförmedlingens åtgärder finansierats
genom ungdomssysselsättningsinitiativet. Den offentliga arbetsförmedlingen använder sig
huvudsakligen av två typer av stöd till arbetslösa NEET: praktikplatser och sysselsättningsstöd.
– Ungdomsgarantin i Portugal började med att det gjordes en NEET-bedömning av alla ungdomar
som redan var inskrivna hos den offentliga arbetsförmedlingen och att insatser för dem
prioriterades.
– Uppgifterna i figur 5 visar att andelen NEET är mer representativ i gruppen arbetslösa än i
gruppen inaktiva.
145. Det faktum att vissa medlemsstater inte lyckades få tillgång till det ytterligare förskottet
betyder inte att de var försenade med genomförandet av åtgärder inom
ungdomssysselsättningsinitiativet. I många fall hade medlemsstaterna tillräckliga utgifter, men
kunde inte göra anspråk på förskottet eftersom de inte uppfyllde kravet på att ansökningar om
utbetalning ska lämnas till kommissionen (därför att de ännu inte hade utsett några
förvaltningsmyndigheter eller attesterande myndigheter).
147. Tillgängliga uppgifter utnyttjades i största möjliga utsträckning vid utvärderingarna av
ungdomssysselsättningsinitiativet.
De flesta av de första utvärderingarna av ungdomssysselsättningsinitiativet som medlemsstaterna
överlämnade till kommissionen var inriktade på de antagna åtgärderna utformning, deras relevans
och genomförandet av insatserna.
148. Med tanke på att utgifter sedan september 2013 var stödberättigande anser kommissionen att
utvärderingsresultaten var användbara när det gäller att styra programmen för den återstående
perioden.
153. Kommissionen övervakar denna fråga noggrant. Förvaltningsmyndigheten för
ungdomssysselsättningsprogrammet försöker tillsammans med regionerna att utarbeta nya lösningar
för betalningen för deltagarnas praktikplatser inom ramen för programmet i syfte att minska
fördröjningen.
SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Kommissionens gemensamma svar avseende punkterna 159 och 160:
Kommissionen anser inte att resultaten av genomförandet av ungdomsgarantin är sämre än vad som
ursprungligen förväntades. Kommissionen konstaterar att revisionsrättens slutsatser bygger på en
bedömning av de aspekter som anges som föremål för revisionen. I kommissionens meddelande
”Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga efter tre år” (COM(2016) 646 final) från
oktober 2016 framhålls några inledande positiva resultat och andra avgörande faktorer, som att
ungdomsgarantin är en drivkraft för strukturreformer och innovation i fråga om politikens
utformning. Detta har Europeiska rådet insett. Den 15 december 2016 uppmanade rådet till en
förlängning
av
ungdomsgarantin
och
välkomnade
det
utökade
stödet
till
ungdomssysselsättningsinitiativet. Dessutom bekräftade rådet (sysselsättning och socialpolitik,
hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 8 december 2016 att de dittills vidtagna åtgärderna
och genomförda reformerna hade börjat ge positiva resultat.
I sitt meddelande från oktober medger kommissionen att ungdomsgarantin ännu inte nått ut till alla
unga som har blivit arbetslösa eller gått ur skolan, och identifierar ett antal nyckelområden där
förbättringar kan göras, såsom inkludering av icke-registrerade unga som varken arbetar eller
studerar och lågkvalificerade.
Kommissionen anser att ungdomssysselsättningsinitiativet i hög grad har bidragit till genomförande
av ungdomsgarantin i dessa medlemsstater. Trots förseningar i en del medlemsstater har
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genomförandet gått stadigt framåt under 2016. I juli 2016 hade 1,4 miljoner människor deltagit i
åtgärder som stöddes av ungdomssysselsättningsinitiativet i de 20 stödberättigade medlemsstaterna.
I slutet av november 2016 hade detta antal stigit till 1,6 miljoner. Alla dessa medlemsstater
betraktar ungdomssysselsättningsinitiativet som en viktig mekanism eller ett verktyg för att göra
ungdomsgarantin tillämpbar. I vissa fall används det för att stödja de flesta eller alla planerade
åtgärder inom ramen för ungdomsgarantisystem. I Spanien finansieras till exempel 80 % av alla
åtgärder inom ungdomsgarantin via ungdomssysselsättningsinitiativet. I Italien blev
ungdomssysselsättningsinitiativet drivkraften för en stor reform och ledde till att nya
arbetsförmedlingar för ungdomar inrättades.
I kommissionens meddelande ”Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga efter tre år”
(COM(2016) 646 final) framhålls dessa resultat.
Eftersom insatserna pågår och många av dessa unga människor fortfarande erhåller stöd är det för
tidigt att utvärdera resultaten, men vi kan redan nu säga att ett av de första målen för
ungdomssysselsättningsinitiativet – att göra ungdomars sysselsättning till en viktig politisk fråga i
medlemsstaterna – har uppnåtts.
161. I sitt meddelande från oktober 2016 medger kommissionen att det krävs mer arbete för att
stödja de ungdomar som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden. Resultaten börjar visa sig ute på
fältet, men ungdomsgarantisystemen har ännu inte lyckats nå ut till alla unga människor som har
blivit arbetslösa eller som har avbrutit sina studier, och de ungdomar som är som mest utsatta, bland
andra lågkvalificerade och icke-registrerade NEET, är underrepresenterade bland mottagarna.
Såsom sägs i meddelandet har emellertid ungdomsgarantin lett till att fokus sätts på tidiga insatser
och icke-registrerade unga som varken arbetar eller studerar, till att de brister som har funnits i
tillhandahållandet av tjänster har lyfts fram och till att man i högre grad fokuserar på uppsökande
verksamhet. Den har också bidragit till att bryta ner skiljeväggarna mellan olika politikområden och
bygga upp livskraftiga partnerskap mellan de aktörer som ansvarar för den uppsökande
verksamheten.
För en del medlemsstater är uppgifterna om det genomsnittliga årliga antalet unga människor i
ungdomsgarantins förberedelsefas 2014 och 2015 återspeglingar av legitima beslut att införa
ungdomsgarantisystemen stegvis. Kommissionen kommer bara att kunna bedöma framstegen med
att identifiera och registrera NEET på medellång sikt, när mer data har samlats in.
163. Kommissionen anser att dessa resultat är särskilt positiva mot bakgrund av att ribban har satts
så högt i indikatorramen: utträde ut ungdomsgarantisystemet sker när ett erbjudande antas, inte när
det accepteras. Dessutom ökade andelen snabba och positiva utträden (där erbjudanden antas inom
fyra månader) från ungdomsgarantin mellan 2014 och 2015 sett till EU som helhet. Andelen
positiva situationer sex månader efter utträdet och andelen NEET som nåddes av ungdomsgarantin
ökade också på EU-nivå.
Rekommendation 1
Första strecksatsen: Kommissionen anser att denna rekommendation främst riktar sig till
medlemsstaterna.
Kommissionen godtar rekommendationen i den mån den berör kommissionen och har för avsikt att
planera lämpliga åtgärder när nya initiativ föreslås.
Kommissionen är fullt medveten om vikten av att hantera förväntningar och fastställa realistiska
mål, men vill ändå understryka vikten av att sätta upp ett ambitiöst politiskt mål. Detta har bidragit
till att ge ungdomsgarantin politisk tyngd.
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Andra stycket: Kommissionen anser att denna rekommendation främst riktar sig till
medlemsstaterna.
Kommissionen godtar rekommendationen i den mån den berör kommissionen och har för avsikt att
planera lämpliga åtgärder när nya initiativ föreslås.
I samband med upprättandet av medlemsstaternas genomförandeplaner har kommissionen bett
medlemsstaterna att identifiera och analysera viktiga strukturella utmaningar och kompetensglapp
med relevans för deras nationella situationer samt att i tillämpliga fall upprätta en ungefärlig tidplan
för ett successivt genomförande av ungdomsgarantin.
165. Kommissionen håller med om att det krävs större ansträngningar för att stödja de ungdomar
som står längst från arbetsmarknaden, men vill påminna revisionsrätten om att rådets
rekommendation möjliggör ett successivt genomförande av ungdomsgarantin och att det inte finns
något specificerat slutdatum för genomförandet av ungdomsgarantin för hela NEET-populationen.
För övrigt var uppsökande verksamhet ett viktigt inslag i medlemsstaternas strategi för
ungdomsgarantin. De flesta uppmuntrade ungdomarna att registrera sig hos aktörer och två
tredjedelar av de offentliga arbetsförmedlingarna bedrev uppsökande verksamhet i samband med
genomförandet av ungdomsgarantin. Den ökade medvetenheten, tillgängligheten och tjänsteutbudet
medverkade till detta. Dels blev det möjligt att registrera sig på nätet och riktade kampanjer
genomfördes, dels infördes gemensamma kontaktpunkter och mobila eller decentraliserade tjänster,
och proaktivt arbete bedrevs tillsammans med en bredare uppsättning aktörer.
Rekommendation 2
Kommissionen konstaterar att denna rekommendation främst riktar sig till medlemsstaterna.
Kommissionen godtar rekommendationen i den mån den berör kommissionen och konstaterar att
den redan håller på att genomföra den. Kommissionen hjälper faktiskt redan medlemsstaterna att
fastställa uppsökande strategier genom att erbjuda ekonomiskt stöd och politisk rådgivning i form
av teknisk hjälp, kapacitetsuppbyggnad och ömsesidigt lärande.
168. Det kan finnas stora skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om vilka resurser som krävs för
att genomföra en ungdomsgaranti. I många medlemsstater räcker EU-medlen troligen inte till för de
ambitiösa reformer som krävs för att genomföra ungdomsgarantin, utan måste kompletteras med
medel från de nationella budgetarna.
Kommissionen skulle emellertid välkomna en bättre överblick över de uppskattade kostnaderna för
alla planerade åtgärder för att genomföra ungdomsgarantin i varje medlemsstat, men är också
medveten om att alla beräkningar av kostnader för en ungdomsgaranti är förknippade med
förbehåll, eftersom genomförandet av ungdomsgarantin i många medlemsstater också förutsätter
omfattande strukturella reformer av systemen för yrkesutbildning, arbetssökande och utbildning så
att övergången mellan skola och arbetsliv drastiskt förbättras och unga människor blir mer
anställbara.
169. Kommissionen har alltid understrukit att medlemsstaterna måste prioritera åtgärder för att
främja ungdomars sysselsättning i sina nationella budgetar, även om det finns betydande finansiella
resurser att tillgå som stöd från EU.
Kommissionen inser emellertid att de tillgängliga resurserna på EU-nivå för att komma till rätta
med ungdomsarbetslösheten måste öka. Därför föreslog kommissionen nyligen att finansieringen
från ungdomssysselsättningsinitiativet för perioden 2017–2020 ska ökas.
Rekommendation 3
Kommissionen konstaterar att denna rekommendation främst riktar sig till medlemsstaterna.
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Kommissionen skulle verkligen vilja ha en bättre överblick över de beräknade kostnaderna för alla
planerade åtgärder för att genomföra ungdomsgarantin. När så är möjligt kommer den på begäran
av medlemsstaterna att stödja dem i denna process. Formerna för detta stöd kan emellertid inte
fastställas på detta stadium.
Rekommendation 4
Kommissionen godtar denna rekommendation i den mån den berör kommissionen och kommer att
undersöka möjligheterna att diskutera normer för kvalitetskriterier i samband med arbetet med
övervakningen av ungdomsgarantin i sysselsättningskommittén.
Kommissionen noterar att den andra delen av rekommendationen riktar sig till medlemsstaterna.
173. De uppgifter som samlades in 2015 var både mer fullständiga och av högre kvalitet än de som
samlades in 2014. Många länder har gjort betydande ansträngningar för att anpassa de metoder som
används för att samla in och/eller sammanställa övervakningsuppgifter om ungdomsgarantin och
förbättra överensstämmelsen med specifikationerna i indikatorramen. De kvalitativa uppgifterna om
erbjudandena har också förbättrats. Det finns visserligen en del problem med tolkningen av
resultaten, men dessa ansträngningar bidrar till att göra uppgifterna mer jämförbara mellan
länderna.
Några viktiga förbättringar skulle vara att komplettera uppföljningsuppgifterna (finns fortfarande
inte för åtta länder) och minska antalet okända destinationer och därmed situationer både i fråga om
utträdes- och uppföljningsuppgifter.
Rådet (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) har i det här
sammanhanget uppmanat medlemsstaterna att anstränga sig för att skapa bättre överensstämmelse
mellan nationella data och den gemensamma indikatorramen för övervakning av ungdomsgarantin,
med hänsyn tagen till de möjligheter och begränsningar som för närvarande är förknippade med
uppgifterna från medlemsstaterna.
Rekommendation 5
Kommissionen godtar den första delen av rekommendationen och anser att den delvis har
genomförts, såsom förklaras nedan. Kommissionen har redan ett nära samarbete med
medlemsstaterna på detta område, i synnerhet i form av arbetet i sysselsättningskommitténs
indikatorgrupp, stödet till medlemsstaternas uppgiftsrapportering inom indikatorramen och ILO:s
riktade stöd till tre medlemsstater som en del av samarbetet mellan kommissionen och ILO om
ungdomars sysselsättning.
Kommissionen noterar att den andra delen av rekommendationen riktar sig till medlemsstaterna.
174. Kommissionen anser att ungdomssysselsättningsinitiativet i hög grad har bidragit till
genomförande av ungdomsgarantin i dessa medlemsstater. Trots förseningar i en del medlemsstater
har genomförandet gått stadigt framåt under 2016. Se kommissionens svar på punkt 159. Den 4
oktober antog kommissionen ett meddelande om medlemsstaternas framsteg med ungdomsgarantin
och ungdomssysselsättningsinitiativet – ”Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga
efter tre år” (COM(2016) 646 final). En av slutsatserna i detta meddelande är att
ungdomssysselsättningsinitiativet trots fördröjningar med inrättandet av strukturer betraktas som en
av de viktigaste mekanismerna för genomförandet av ungdomsgarantin i de 20 stödberättigade
medlemsstaterna. I en del fall används det för att stödja de flesta eller alla åtgärderna inom ramen
för ungdomsgarantisystemen. Denna rapport visar också att det har gjorts fler framsteg sedan slutet
av 2015. Att medlemsstaterna inte lämnade in ansökningar om utbetalning som motsvarade hela de
ytterligare förskotten betyder inte att de inte utnyttjade dem till fullo eller anslog ännu mer pengar.
Eftersom medlemsstaterna bara behövde göra anspråk på hälften av de ytterligare förskotten som

12

stöd
från
unionen
(vilket
inbegriper
både
den
särskilda
tilldelningen
för
ungdomssysselsättningsinitiativet och ESF-bidraget till ungdomssysselsättningsinitiativet) kan de
ha beslutat att inte ansöka om utbetalning genast (till exempel av skäl som sammanhänger med
statens räkenskaper eller verifieringen av utgifterna).
Slutligen är det viktigt att notera att resultaten på detta stadium bör hanteras med försiktighet och
betraktas som preliminära. För det första eftersom insatserna kan ta längre tid än ett eller tre år. För
det andra eftersom många medlemsstater föredrar att vänta med rapporteringen tills insatserna är
slutförda (vilket den rättsliga ram som är tillämplig på ungdomssysselsättningsinitiativet tillåter).
175. Kommissionen konstaterar att förordningarna inte innehåller några specifika krav på
detaljerade bedömningar av särdragen hos de olika undergrupper med unga människor som stöds
via ungdomssysselsättningsinitiativet. Enligt förordningarna ska berörda aktörer göras delaktiga och
konsulteras, men det finns inget krav på att alla förslag från dem måste beaktas. Således ska de
operativa programmen innehålla information om de åtgärder som har vidtagits för att göra aktörerna
delaktiga i utarbetandet av de operativa programmen.
176. Kommissionen konstaterar att artikel 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser och
bilaga X inte innehåller några förbud för medlemsstaterna att använda de europeiska struktur- och
investeringsfonderna för att stödja åtgärder som tidigare har stötts via de nationella budgetarna. De
innehåller inte heller något krav på att medlemsstaterna ska öka sina offentliga utgifter för vissa
typer av åtgärder eller målgrupper.
Syftet med artikel 95 är att förhindra att medlemsstaterna minskar sina offentliga investeringar.
Kontrollen av komplementariteten görs i enlighet med artikel 95.4 och bilaga X. Denna kontroll
bygger i tillämpliga fall på de totala offentliga investeringarna på nationell eller regional nivå och
inte på den typ av åtgärder som finansieras av medlemsstaten i fråga.
Rekommendation 6
Kommissionen godtar inte denna rekommendation.
Förordningarna innehåller inga specifika krav på detaljerade bedömningar av särdragen hos de olika
undergrupper med unga människor som stöds via ungdomssysselsättningsinitiativet i de operativa
programmen.
Icke desto mindre samarbetar kommissionen med medlemsstaterna i olika forum för att stödja deras
åtgärder för att nå ut till ungdomar som saknar sysselsättning. I det här sammanhanget kommer
kommissionen att fortsätta att ge medlemsstaterna vägledning om utformningen av åtgärder som är
särskilt anpassade till de olika populationsgrupper som ungdomssysselsättningsinitiativet riktar sig
till.
177. Kommissionen anser att de befintliga bestämmelserna var tillräckliga.
I diskussionerna om programmen gjorde kommissionen bedömningar av referensscenarierna för att
kontrollera att målen var tillförlitliga.
Om information saknades vid förhandsutvärderingen brukade kommissionen be att få ett
metoddokument.
Kommissionen hade gjort två bakgrundsdokument om fastställande och modifiering av mål för ESF
tillgängliga för medlemsstaterna i god tid före diskussionerna 2013. Om det saknades belägg för
utgångsläget eller historiska uppgifter skulle medlemsstaten utarbeta en handlingsplan inom ramen
för det allmänna förhandsvillkoret 7.
178. Kommissionen anser att indikatorerna mäter olika steg på vägen mot inkludering eller
arbetsmarknaden. Om deltagaren får stöd genom två på varandra följande likadana insatser räknas
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bara slutförandet av insatsen under ungdomssysselsättningsinitiativet och mottagandet av
erbjudandet en gång, vid utträdet. Om deltagaren får stöd genom två olika insatser som båda
slutförs skulle deltagandet räknas två gånger som slutförande av en insats som stöds genom
ungdomssysselsättningsinitiativet och minst en gång som mottagande av ett erbjudande vid utträdet
från den första insatsen.
Rekommendation 7
Kommissionen godtar inte denna rekommendation.
Om man endast utvärderar situationen för deltagare i ungdomssysselsättningsinitiativet som har
slutfört de aktuella insatserna kan det finnas risk för underrapportering av resultaten. Dessutom
skulle den översyn som revisionsrätten föreslår medföra att grunden för mätningen förändras. De
gemensamma resultatindikatorerna är obligatoriska för alla medlemsstaterna och har fastställts
tillsammans med dem.
Kommissionen vill understryka att den metod för räkning av uppgifterna som har fastställts för
ungdomssysselsättningsinitiativet bygger på de konventioner som används för ESF-indikatorerna,
främst positiva utflöden, oberoende av om insatserna är slutförda eller inte. Vidare skulle en ändring
av de gällande reglerna medföra en betydande belastning för medlemsstaterna och försvåra
möjligheterna till jämförelser med uppgifter som rapporterats före ändringen av konventionen.
För att avgöra om en deltagares resultat är direkt hänförbara till insatsen inom
ungdomssysselsättningsinitiativet (eller ESF) måste en utvärdering göras, och detta är inte
genomförbart inom övervakningssystemet.
Kommissionen kommer att fortsätta sina ansträngningar att klargöra alla detaljer kring
övervakningen genom att ge vägledning och be om återkoppling från medlemsstaterna i de många
befintliga forum som finns på området.
179. Kommissionen konstaterar att medlemsstaterna i många fall hade tillräckliga utgifter, men inte
kunde göra anspråk på förskottet eftersom de inte uppfyllde kravet på att ansökningar om
utbetalning ska lämnas till kommissionen (därför att de ännu inte hade utsett några
förvaltningsmyndigheter eller attesterande myndigheter).
Kommissionens gemensamma svar avseende punkterna 180 och 181:
På detta stadium bör resultaten hanteras med försiktighet och betraktas som preliminära. För det
första eftersom insatserna kan ta längre tid än ett eller två år. För det andra eftersom många
medlemsstater föredrar att vänta med rapporteringen tills insatserna är slutförda (vilket den rättsliga
ram som är tillämplig på ungdomssysselsättningsinitiativet tillåter). Det går inte heller att dra
slutsatser utifrån de utgifter som redovisas till kommissionen, eftersom det finansiella
genomförandet inte återspeglar genomförandet ute på fältet.
181. Att den första utvärderingen av ungdomssysselsättningsinitiativet skulle göras senast i
december 2015 var ett uttryckligt krav i förordningen, mot bakgrund av att utgifter sedan september
2013 var stödberättigande. Kommissionen anser att utvärderingsresultaten var användbara när det
gäller att styra programmen för den återstående perioden.
182. Kommissionen håller med om att åtgärderna borde anpassas till ungdomarnas behov och att
det är mycket viktigt att göra en profilering av deltagarna. Kommissionen har med tanke på detta
gett medlemsstaterna vägledning om utformningen av åtgärder.
Enligt artikel 16 i ESF-förordningen ska ungdomssysselsättningsinitiativet inriktas på ungdomar
som är yngre än 25 eller 30 år som varken arbetar eller studerar. Det finns inga krav på att specifika
grupper ska stödjas. Således är det medlemsstaterna som ska fastställa målgrupperna för
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ungdomssysselsättningsinitiativet inom de gränser som fastställs i artikel 16 i ESF-förordningen och
med utgångspunkt från situationen i respektive land. Eftersom det finns begränsade resurser för
ungdomssysselsättningsinitiativet har medlemsstaterna beslutat att koncentrera resurserna för
ungdomssysselsättningsinitiativet till vissa målgrupper och använda ESF för andra åtgärder som
riktar sig till de ungdomsgrupper som det är svårast att nå ut till och hjälpa. Många av de åtgärder
som riktar sig till dessa utsatta grupper planeras under investeringsprioritet 9i.
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Händelse

Datum

Revisionsplanen antas / Revisionen inleds

9.9.2015

Den preliminära rapporten skickas till kommissionen (eller till ett
annat revisionsobjekt)
Den slutliga rapporten antas efter det kontradiktoriska förfarandet

26.1.2017

Svaren från kommissionen (eller från ett annat revisionsobjekt)
har tagits emot på alla språk

31.3.2017

8.3.2017

