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Európai Számvevőszék: Az ifjúsági garancia elmarad a 
bevezetésekor megfogalmazott várakozásoktól 
ópai Számvevőszék legújabb jelentése szerint az uniós ifjúsági garancia terén – amelynek célja 
azon fiatalok támogatása, akik nem találnak állást, illetve képzési vagy tanulási lehetőséget – 
eddig csekély az előrelépés, és az eredmények elmaradnak a garancia bevezetésekor 
megfogalmazott várakozásoktól. Az ifjúsági garancia keretében a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy minden fiatal az iskolai tanulmányai befejezését vagy a 
munkanélkülivé válását követő négy hónapon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve 
továbbképzésben, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben 
részesüljön. Az Európai Tanács emellett létrehozta a 6,4 milliárd eurós költségvetéssel 
rendelkező ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést is, amelynek célja, hogy megnövelje a 
leghátrányosabb helyzetű régiók és egyének támogatását.  

Számvevőink Írországot, Spanyolországot, Franciaországot, Horvátországot, Olaszországot, 
Portugáliát és Szlovákiát keresték fel.  E tagállamok mindegyike tett előrelépéseket és ért el 
eredményeket az ifjúsági garancia végrehajtása terén. Mindeddig azonban egyikük sem 
biztosította, hogy minden nem foglalkoztatott, illetve oktatásban és képzésben sem részesülő 
fiatal négy hónapon belül részesüljön állás- vagy képzési ajánlatban.  

„2016 közepén még mindig több mint négymillió 25 év alatti fiatal volt munka nélkül az Unióban 
– nyilatkozta Iliana Ivanova, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. A politikai döntéshozóknak 
biztosítaniuk kell, hogy a fiatalokat segítő programok ne támasszanak teljesíthetetlen 
várakozásokat. Az Európa jövőjéről szóló, a közelmúltban közzétett fehér könyvében maga az 
Európai Bizottság is megfogalmazta: nincsenek összhangban egyfelől a várakozások, másfelől az, 
hogy az Unió mennyire képes ezeknek megfelelni.”  

A számvevők szerint a jelenség egyik fő oka, hogy csupán az uniós költségvetésből származó 
források felhasználásával nem lehetséges valamennyi fiatalt elérni. Az ifjúsági garancia esetében 
a számvevők a következőket állapították meg: hiányoztak az olyan stratégiák, amelyek világosan 
kitűzött mérföldkövekkel és egyértelmű célkitűzésekkel biztosítanák valamennyi nem 
foglalkoztatott, illetve oktatásban és képzésben sem részesülő fiatal elérését, a tagállamok nem 
mérték fel a teljes költséget és a rendelkezésre álló forrásokat, és a rendelkezésre álló adatok 
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rossz minősége megnehezítette az eredmények értékelését. 

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés vizsgálata rámutatott, hogy a célcsoportot nem 
megfelelően mérték fel, ezenkívül felmerült annak kockázata, hogy az uniós finanszírozás csupán 
a tagállami források kiváltására szolgál, és nem jár többletértékkel, továbbá a rendelkezésre álló 
adatok rossz minősége megnehezítette – a várakozásoktól egyébként elmaradó – eredmények 
értékelését. Számvevőink megállapítása szerint az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés a 
felkeresett tagállamokban mindeddig csak csekély mértékben tudott eredményeket felmutatni. 

A Számvevőszék egy sor ajánlást fogalmaz meg az Európai Bizottság és a tagállamok számára.  

Ami a legfőbb érintett területeket illeti, a tagállamok és a Bizottság: 

• a várakozások kezelése érdekében határozzanak meg reális és elérhető célkitűzéseket és 
célértékeket 

• a programok létrehozása előtt végezzenek hiányfelmérést és piacelemzést 

• tökéletesítsék monitoring- és beszámolási rendszereit. 

A tagállamok: 

• készítsenek teljes áttekintést az ifjúsági garancia végrehajtásának költségeiről, és a 
programokat igazítsák a rendelkezésre álló finanszírozáshoz 

• biztosítsák, hogy az állás-, illete oktatási és képzési ajánlatok megfeleljenek a résztvevők 
profiljának, illetve a munkaerőpiaci keresletnek, és ennek révén fenntartható 
foglalkoztatáshoz vezessenek. 

A Bizottság: 

• gondoskodjon arról, hogy a tagállamok mutassák ki: az uniós finanszírozású ifjúsági 
foglalkoztatási intézkedéseik révén hogyan valósul meg az ezzel kapcsolatos igényeik 
megfelelő kielégítése.  

Az „Ifjúsági munkanélküliség – hoztak változást az uniós szakpolitikák? Az ifjúsági garancia és az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés értékelése”  című 5/2017. sz. számvevőszéki különjelentés 
23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 

 

 

 


