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EU-jongerengarantie blijft achter bij de aanvankelijke 
verwachtingen, aldus controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) is er weinig vooruitgang 
geboekt met de EU-jongerengarantie, die bedoeld is om jongeren zonder baan, opleiding of 
scholing verder te helpen, en blijven de resultaten ervan achter bij de aanvankelijke 
verwachtingen. In het kader van de jongerengarantie moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
alle jongeren onder de 25 jaar binnen vier maanden nadat zij het onderwijs hebben verlaten of 
werkloos zijn geworden, een deugdelijke aanbieding krijgen voor een baan, een voortgezette 
opleiding, een plaats in het leerlingstelsel of een stage. Daarnaast heeft de Europese Raad het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief ingesteld met een begroting van 6,4 miljard euro om meer 
steun te verlenen aan regio’s en personen die de meeste problemen ondervinden.  

De controleurs brachten bezoeken aan Ierland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Portugal en 
Slowakije. Deze lidstaten hebben enige vooruitgang geboekt met het uitvoeren van de 
jongerengarantie en er zijn enkele resultaten bereikt. Geen ervan had er echter voor gezorgd dat 
alle jongeren die geen baan hadden, noch onderwijs of een opleiding volgden, binnen vier 
maanden een aanbieding konden aanvaarden.  

“Medio 2016 waren in de hele EU nog meer dan 4 miljoen jongeren onder de 25 jaar werkloos”, 
aldus Iliana Ivanova, het voor het verslag verantwoordelijke lid van de ERK. “Beleidsmakers 
moeten ervoor zorgen dat programma’s die bedoeld zijn om jongeren te helpen geen 
verwachtingen wekken die niet kunnen worden waargemaakt. De Europese Commissie erkent zelf 
in haar onlangs gepubliceerde Witboek over de toekomst van Europa dat er een discrepantie 
bestaat tussen de verwachtingen en het vermogen van de EU om daaraan te voldoen.”  

Eén belangrijke factor die hiertoe bijdraagt, is volgens de controleurs dat het onmogelijk is alle 
getroffen jongeren te bereiken met enkel de uit de EU-begroting beschikbare middelen. In het 
geval van de jongerengarantie constateerden de controleurs een gebrek aan strategieën met 
duidelijke mijlpalen en doelstellingen om al degenen te bereiken die behoefte hadden aan een 
aanbieding van een baan, onderwijs of een opleiding; de totale kosten en beschikbare 
financiering werden niet door de lidstaten beoordeeld en de slechte kwaliteit van de beschikbare 
gegevens maakte het moeilijk om resultaten te evalueren. 

http://www.eca.europa.eu/�


NL 

 
 
 

 

2 

Uit ons onderzoek van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief bleek dat de doelgroep ervan niet 
voldoende was beoordeeld, dat er een risico bestond dat de EU-financiering simpelweg werd 
gebruikt om nationale financiering te vervangen en niet om waarde toe te voegen, en dat de 
slechte kwaliteit van de gegevens het moeilijk maakte om de gerapporteerde resultaten, die niet 
voldeden aan de verwachtingen, te meten. De controleurs concludeerden dat het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de bezochte lidstaten tot dusver een beperkte bijdrage 
had geleverd. 

De ERK doet een aantal aanbevelingen aan de Europese Commissie en de lidstaten.  

Enkele van de belangrijkste punten die aan de orde worden gesteld, zijn dat de lidstaten en de 
Commissie: 

• de verwachtingen in goede banen moeten leiden door realistische en haalbare 
doelstellingen en streefdoelen vast te stellen; 

• evaluaties van tekorten en marktanalyses moeten verrichten alvorens de regelingen op 
te zetten; 

• hun monitoring- en rapportagesystemen moeten verbeteren. 

De lidstaten moeten: 

• een volledig overzicht van de kosten van de jongerengarantie samenstellen en de 
regelingen afstemmen op de beschikbare financiering; 

• ervoor zorgen dat aanbiedingen van een baan, onderwijs of een opleiding aansluiten op 
het profiel van de deelnemers en de vraag op de arbeidsmarkt en zodoende tot 
duurzame werkgelegenheid leiden. 

De Commissie moet: 

• ervoor zorgen dat de lidstaten onderbouwen hoe hun door de EU gefinancierde 
maatregelen op het gebied van werkgelegenheid voor jongeren adequaat zullen voorzien 
in hun behoeften.  

Speciaal verslag nr. 5/2017: “Jeugdwerkloosheid — heeft het EU-beleid een verschil gemaakt? 
Een evaluatie van de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief” is in 23 EU-
talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). 

 

 

 


