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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en 

sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de Commissie sinds de introductie van de Europese 

werkgelegenheidsstrategie in 1997 een reeks maatregelen heeft ondersteund om de 

arbeids- en onderwijsmogelijkheden van jongeren te verbeteren1; overwegende dat de 

inspanningen van de EU zich sinds de crisis met name richten op de jongerengarantie 

(YG) en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI); 

B. overwegende dat het YEI een initiatief is ter ondersteuning van jongeren die geen werk 

hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's), jongeren die langdurig werkloos 

zijn en jongeren die niet als werkzoekende staan ingeschreven en die wonen in regio's 

waar het jeugdwerkloosheidspercentage in 2012 hoger lag dan 25 %; 

C. overwegende dat de YG en het YEI verschillende maatregelen omvatten, waarbij de YG 

bedoeld is om structurele onderwijshervormingen te stimuleren, terwijl het YEI een 

financieringsinstrument is en dient als kortetermijnmaatregel om de jeugdwerkloosheid 

te bestrijden; overwegende dat de YG wordt gefinancierd uit het Europees Sociaal Fonds 

(ESF), de nationale begrotingen en het YEI en dat het YEI het directe aanbod van banen, 

leerling- en stageplaatsen of vervolgonderwijs voor de doelgroep van het YEI in de in 

aanmerking komende regio's kan financieren; overwegende dat de YG van toepassing is 

in alle 28 lidstaten, maar dat slechts 20 lidstaten in aanmerking komen voor steun uit het 

YEI; overwegende ten slotte dat maatregelen in het kader van het YEI geen vooraf 

bepaalde duur hebben, terwijl in het kader van de YG binnen vier maanden een aanbod 

moet worden gedaan; stelt vast dat het in geen enkel land mogelijk is geweest te 

garanderen dat alle jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, 

de kans krijgen om binnen de periode van vier maanden een aanbod aan te nemen, 

voornamelijk door een tekort aan begrotingsmiddelen; 

D. overwegende dat de YG ertoe heeft geleid dat in de lidstaten structurele hervormingen 

zijn doorgevoerd om het onderwijs- en opleidingsaanbod beter te laten aansluiten op de 

behoeften van de arbeidsmarkt, om op die manier de doelstellingen van de YG te 

verwezenlijken; 

E. overwegende dat in 2015 is besloten om het bedrag van de voorfinanciering van het YEI 

met 1 miljard euro te verhogen, waarmee de voorfinanciering voor lidstaten die daarvoor 

in aanmerking komen werd verhoogd van 1 à 1,5 % tot 30 %, een en ander om de 

uitvoering van maatregelen in het kader van het YEI te bevorderen; 

F. overwegende dat externe factoren, zoals de specifieke economische situatie of het 

productiemodel van de betreffende regio, van invloed zijn op de verwezenlijking van de 

in het kader van de YG gestelde doelen; 

G. overwegende dat de tenuitvoerlegging van de YG tot nu toe nog geen uniforme resultaten 

                                                 
1 Andere maatregelen zijn onder meer het in september 2010 gelanceerde initiatief "Jeugd in beweging", het in 

december 2011 gelanceerde initiatief "Kansen voor jongeren" en de in januari 2012 gestarte 

"jongerenactieteams". 
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heeft opgeleverd, en dat het soms moeilijk is om te bepalen en te beoordelen wat het effect 

ervan precies is geweest; 

1. herinnert eraan dat de jeugdwerkloosheid, en met name het percentage jongeren dat geen 

werk heeft en geen onderwijs of opleiding volgt, in een aantal lidstaten onaanvaardbaar 

hoog blijft; is derhalve verheugd over de verlenging van het YEI tot 2020; is van mening 

dat er in het volgende meerjarig financieel kader (MFK) rekening moet worden gehouden 

met jeugdwerkloosheid om te zorgen voor continuïteit en een kosten-batenanalyse van de 

regeling; 

2. benadrukt dat de belangrijkste doelstellingen van het YEI erin bestaan werkgelegenheid 

voor jongeren te scheppen en de lidstaten te steunen bij het ontwikkelen van goede 

systemen om de behoeften van jongeren in kaart te brengen en het opzetten van 

ondersteunende structuren om aan die behoeften tegemoet te komen; benadrukt daarom 

dat bij de evaluatie van de YG en het YEI in de toekomst de doeltreffendheid moet 

worden gemeten aan de hand van hetgeen er bereikt is of verbeterd is als het gaat om de 

systemen van de lidstaten voor de ondersteuning van jongeren bij de overgang van school 

naar werk; is van oordeel dat voor een goede werking van de YG lokale openbare diensten 

voor arbeidsvoorziening ook doeltreffend moeten functioneren; 

3. is ingenomen met het feit dat het YEI in 2014 en 2015 werd voorgefinancierd en dat 

de initiële voorfinanciering is verhoogd om te zorgen voor een snelle mobilisatie van 

middelen; benadrukt dat het YEI momenteel van alle Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESI-fondsen) het best presteert wat de financiële uitvoering betreft; 

4. is verheugd dat op grond van de YEI-maatregelen steun is verleend aan meer dan 

1,4 miljoen jongeren en dat de lidstaten in dit kader activiteiten hebben gesteund ter 

waarde van meer dan 4 miljard EUR; 

5. stelt vast dat de tenuitvoerlegging van het YEI in de lidstaten vertraging heeft opgelopen 

om procedurele redenen en door de late vaststelling van het huidige MFK en het 

wetgevingskader en de daaruit resulterende late benoeming van de bevoegde autoriteiten; 

beschouwt dit als een tekortkoming van de rechtsgrond van het YEI, die moet worden 

verholpen door een snelle tenuitvoerlegging van de voorfinanciering; 

6. merkt op dat de lidstaten die nog geen definitie van "hoogwaardig aanbod" hebben 

vastgesteld, dat zouden moeten doen; dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan 

gebruik te maken van de bestaande netwerken om gezamenlijk overeengekomen criteria 

voor dit concept te ontwikkelen, rekening houdend met verschillende bestaande bronnen 

en in overleg met de relevante belanghebbenden1, op basis van kenmerken zoals een 

aanbod dat aansluit op het kwalificatieniveau en profiel van de deelnemer en de behoeften 

van de arbeidsmarkt, met mogelijkheden voor werk waarmee de deelnemer in zijn 

levensonderhoud kan voorzien, met sociale bescherming alsmede vooruitzichten op 

verdere ontwikkeling, leidend tot duurzame en passende integratie van de deelnemer in 

de arbeidsmarkt; 

                                                 
1 Zoals het Europees kwaliteitskader voor stages en de gezamenlijke verklaring van de Europese sociale partners 

"Towards a Shared Vision of Apprenticeships" en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 

over onzekere vormen van arbeid. 
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7. merkt op dat de scheve verhouding tussen de beschikbare vaardigheden en de behoeften 

van de arbeidsmarkt in veel lidstaten een probleem blijft; verzoekt de Commissie, in het 

kader van het Comité voor de werkgelegenheid van de Europese Unie (EMCO), de 

uitwisseling van best practices tussen de lidstaten en de relevante belanghebbenden te 

bevorderen om dit probleem aan te pakken, en zich te richten op initiatieven waardoor 

jonge mensen gemakkelijker aan de slag kunnen gaan; 

8. vraagt dat er in de openbare diensten voor arbeidsvoorziening in de lidstaten specifieke 

deskundigheid en capaciteit worden ontwikkeld om mensen te ondersteunen die binnen 

vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het formele onderwijs hebben verlaten, 

geen baan kunnen vinden; 

9. wijst erop dat gebrek aan informatie over de potentiële kosten van de invoering van een 

regeling in een lidstaat kan leiden tot ontoereikende financiële middelen voor de 

uitvoering van de regeling en de verwezenlijking van de doelstellingen ervan; benadrukt 

daarom dat er een systeem van indicatoren en maatregelen moet worden opgezet om de 

doeltreffendheid van zowel de openbare diensten voor arbeidsvoorziening als de YG te 

evalueren en monitoren, omdat er weliswaar van begin af aan in een dergelijk systeem is 

voorzien, maar er nog altijd veel tekortkomingen zijn; vraagt de lidstaten een analyse 

vooraf te verrichten en een overzicht te maken van de kosten die gemoeid zijn met 

tenuitvoerlegging van de YG; 

10. is bezorgd over het feit dat er maar weinig gegevens beschikbaar zijn over de 

begunstigden, de effecten en de resultaten van het YEI en dat die gegevens vaak 

onsamenhangend zijn; verzoekt de Commissie en de lidstaten de nodige maatregelen te 

nemen om administratief minder belastende en actuelere monitoringsystemen op te zetten 

voor de resterende financiering in het kader van het YEI;  

11. pleit ervoor dat bij het YEI-programma de focus wordt gelegd op de bereikte resultaten, 

door concrete indicatoren vast te stellen in de vorm van nieuwe diensten en 

steunmaatregelen op de arbeidsmarkt in de lidstaten, met behulp van het programma, en 

het aantal vaste contracten dat is aangeboden; 

12. is van mening dat in het kader van de beoordeling van de doeltreffendheid van de regeling 

alle aspecten geëvalueerd moeten worden, waaronder de kosten-batenverhouding; neemt 

nota van de eerdere ramingen van de Internationale Arbeidsorganisatie en Eurofound en 

vraagt de Commissie deze ramingen te bevestigen of te actualiseren; 

13. merkt op dat de meeste hervormingen op het niveau van de lidstaten nog niet volledig zijn 

doorgevoerd en dat er aanzienlijke inspanningen en financiële middelen op Europees en 

nationaal niveau nodig zijn om de YG-doelstellingen te verwezenlijken; 

14. vraagt dat de financiering voor de periode na 2020 wordt gewaarborgd in het volgende 

MFK; 

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten realistische en haalbare doelstellingen vast te 

stellen, verschillen te beoordelen, de markt te analyseren alvorens regelingen ten uitvoer 

te leggen, de procedures voor toezicht en kennisgeving te verbeteren en de kwaliteit van 

statistische gegevens te verbeteren zodat de resultaten goed kunnen worden gemeten. 
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