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Betreft:

Het EU-programma voor de "jongerengarantie"

De Europese Rekenkamer heeft onlangs de aandacht gevestigd op het feit dat het EU-programma
voor de "jongerengarantie", dat bedoeld was om de jeugdwerkloosheid krachtig terug te dringen, niet
aan de verwachtingen heeft voldaan.
Voor de periode 2014-2020 was een totaalbedrag van 6,4 miljard EUR aan EU-subsidie voor het
programma uitgetrokken, maar de Rekenkamer noemt in haar verslag een raming die erop neerkomt
dat er een budget van 21 miljard EUR nodig zou zijn om elke werkloze onder de 25 in Europa aan
werk te helpen.
De Commissie benadrukt dat er een lichte daling van de jeugdwerkloosheid heeft plaatsgevonden,
maar de harde waarheid is dat de langdurige werkloosheid onder jongeren toeneemt. Stages die
nergens heen leiden en tijdelijke contracten leveren jeugdwerkloosheidscijfers op die de werkelijke
omvang van het probleem verdoezelen.
Is de Commissie, gelet op het bovenstaande, van plan om:
–

het budget van het EU-programma voor de jongerengarantie aan te vullen met extra financiële
steun uit de EU-begroting en het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

–

de definitie van een "kwaliteitsbaan" duidelijker te formuleren, zodat bedrijven de regeling niet
misbruiken om jongeren in te zetten als goedkope arbeidskrachten?

–

het vergaren van gegevens en het systeem voor toezicht en verslaglegging van het programma
te verbeteren door een effectbeoordeling uit te voeren die de verwachte kosten en baten duidelijk
laat uitkomen?
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