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 РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С МЛАДЕЖКАТА 

БЕЗРАБОТИЦА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ 
НА ЕС В ПОМОЩ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ КЪМ 21 МАЙ 2012 Г.) 

Вследствие на кризата безработицата сред младите хора се увеличи драматично. В 
ЕС тя е достигнала средно равнище от над 22 %, като в някои държави членки 
достига 50 %. Вероятността да останат без работа за младите хора е два пъти по-
голяма отколкото за възрастните. 

С оглед на тези неприемливо високи равнища Комисията мобилизира своите 
политики и инструменти. През декември 2011 г. тя представи инициативата 
„Възможности за младежта“, в която бяха изложени мерки за намаляване на 
младежката безработица. Тази инициатива се основаваше на водещата инициатива 
„Младежта в движение“, стартирана по-рано като част от стратегията 
„Европа 2020“, както и на опита, придобит в резултат на действия, финансирани 
чрез Европейския социален фонд.  

Таблица 1. Равнища на безработицата в ЕС (март 2012 г.) 

EU 10,2 24 772 000 22,6 5 516 000

BE 7,3 353 000 17,1 78 000

BG 12,6 423 000 32,8 84 000

CZ 6,7 352 000 19,0 68 000

DK 8,1 237 000 15,1 71 000

DE 5,6 2 382 000 7,9 368 000

EE 11,7 81 000 24,9 17 000

IE 14,5 307 000 30,3 61 000

EL 21,7 1 079 000 51,2 164 000

ES 24,1 5 540 000 51,1 918 000

FR 10,0 2 940 000 21,8 608 000

IT 9,8 2 506 000 35,9 534 000

CY 10,0 40 000 28,8 10 000

LV 14,6 168 000 27,3 34 000
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Източник: Европейска комисия. 

На неофициалното заседание на Европейския съвет от 30 януари 2012 г. като 
елемент от своята инициатива „Възможности за младежта“ Комисията призова 
държавите членки да разработят и приложат всеобхватни инициативи, насочени 
към заетостта, образованието и уменията на младежта, както и да съставят планове 
за младежка заетост в рамките на своите програми за реформа.  

Комисията предложи също така пилотно действие, което да помогне на осемте 
държави членки с най-високи равнища на младежка безработица да пренасочат 
част от средствата, които са им отпуснати по линия на структурните фондове на 
ЕС, с цел справяне с младежката безработица. Целта бе да се мобилизират все още 
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наличните за периода на програмиране 2007—2013 г. средства от ЕС, за да се 
подпомогнат възможностите за трудова заетост на младежта и да се улесни 
достъпът на малките и средните предприятия (МСП) до финансиране, тъй като те 
представляват важен източник на нови работни места в целия ЕС. 

Мащабът на предизвикателствата и размерът на наличното финансиране от ЕС се 
различават значително в различните държави членки. Изчисленията сочат, че към 
края на 2011 г. средствата за бюджетния период 2007—2013 г., които все още не са 
разпределени в ЕС, възлизат на около 82 милиарда EUR.  

Голяма част от тези средства вече е заделена за важни проекти на национално, 
регионално или местно равнище. Въпреки това, посредством отреждането на 
приоритетно място на борбата с младежката безработица и подпомагането на 
малките и средните предприятия, Комисията и осемте държави членки успяха да 
пренасочат значителни суми. Въз основа на опита и чрез адаптиране на 
приоритетите се оказа възможно да се пренасочат средства от нископриоритетни 
проекти или програми, постигащи слаби резултати, към проекти и програми с 
доказана ефективност. 

Таблица 2. Средства от ЕС за периода 2007—2013 г., които все още не са разпределени 
(оценка към края на 2011 г.) 
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Бележка: Приблизителна оценка на Комисията относно финансирането от ЕС за програми, което все още не е 
отпуснато за конкретни действия на място, към края на 2011 г. Тези данни не вземат под внимание 
неотдавнашните усилия за препрограмиране на средства, предприети от началото на 2012 г.  
*ЕСФ = Европейски социален фонд. ЕФРР = Европейски фонд за регионално развитие.  

Пилотното действие се съсредоточи върху осемте държави членки с равнище на 
младежката безработица от 30 % или повече към края на 2011 г.: Гърция, 
Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Словакия и Испания.  

Създадени бяха екипи за действие, състоящи се от служители на държавите членки 
и на Комисията, които работиха в периода февруари — май 2012 г., за да 
набележат налично финансиране. Както се вижда от обобщените данни в таблицата 
по-долу, това пилотно действие вече е допринесло за значително мобилизиране на 
средства на ЕС, включително посредством допълнително (пре)програмиране.  

По тази инициатива до момента за ускорено отпускане или преразпределяне бяха 
набелязани средства на ЕС в размер на около 7,3 млрд. EUR, като се очаква ползи 
да извлекат най-малко 460 000 младежи и 56 000 МСП.   
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Таблица 3. Основни резултати от дейността на осемте екипа за действие до момента 
(към 21 май 2012 г.)* 
 

 Средства на ЕС, 
които все още не са 
разпределени към 
края на 2011 г.  
(в млн. EUR, 

закръглена оценка) 

Средства, 
разпределени 
посредством 
дейността на 

екипите за действие 
(в млн.) 

Брой на 
младежите, които 

се очаква да 
извлекат ползи 

(закръглена 
оценка) 

Брой на МСП, 
които се очаква да 
извлекат ползи 

(закръглена 
оценка) 

Общо за 
осемте  

„пилотни 
действия“  

29 800 вече 7 300  над 460 000 над 56 000 

EL 4 300 1 837 278 000 12 400 

ES 10 700 1 100 предстои да се 
определи  7 700 

IE 2 35  до 10 200 - 

IT  8 000 3 600 128 300 28 000 

LT 1 050 до 50 18 000 200 

LV 450 67 13 600 1 400 

PT 
3 000 вече 330 

(очаква се решение) 
предстои да се 

определи (очаква се 
решение) 

4 500 

SK 
2 300 

295  
(бюджет на ЕС + 
държавен бюджет) 

15 000 2 000 

* Данните в таблицата не са окончателни: очакват се няколко решения на националните органи и вероятното 
въздействие на различните мерки ще трябва да бъде по-точно оценено. Що се отнася до Ирландия, тъй като в 
настоящия период на програмиране тя няма неразпределени средства по структурните фондове, фактът, че 
размерът на преразпределените средства е по-висок от наличната по първоначални изчисления сума, се 
обяснява с преразглеждането на приоритета на определени дейности.  

Примерите за конкретни действия включват: 

 В Гърция съвместно със специалната работна група на Комисията за Гърция и 
другите компетентни служби на Комисията се изпълнява план за действие, 
включващ 180 проекта, с бюджет в размер на около 11 млрд. ЕUR, който се 
очаква да създаде около 100 000 работни места, по-специално в сектора на 
строителството. Вследствие на дейността през пролетта на 2012 г. на екипа за 
действие, занимаващ се с проблемите на младежта, се стартират нови действия, 
насочени специално към младежите и МСП, сред които нов инструмент за 
ликвидност на стойност 500 млн. EUR (който гарантира отпуснатите от ЕИБ 
заеми за МСП в Гърция), създаден на 23 март 2012 г. 

 В Испания 135 млн. EUR бяха пренасочени към обществената служба за трудова 
заетост, за да се помогне на младите хора да намерят работа, като се обсъжда 
възможността за пренасочването на допълнителна сума в максимален размер на 
1 млрд. EUR. Над 80 млн. EUR ще бъдат пренасочени в полза на младежите. 
Пренасочени бяха също така и 157 млн. EUR с цел създаване на временен фонд 
за оборотен капитал за финансиране на МСП, средствата от който да се 
използват главно за иновационни предприятия.  

 В Португалия, въпреки че все още не са взети редица решения, правителството 
обмисля преразпределянето на 140 млн. EUR, за да подпомогне 35 000 младежи 
по линия на своята програма „Паспорт за заетост“, свързана най-вече със 
стажове в ключови сектори на икономиката, както и подсилване на мерките за 
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подпомагане на МСП с 1,13 млрд. EUR (включително чрез финансиране от ЕИБ 
и частни банки).  

 В Италия миналата година стартира мащабен процес на определяне на 
приоритети за разходването на средства, в резултат на което бяха разпределени 
половината от наличните средства, по-специално в южните региони на страната 
(3,6 млрд. EUR от общо 8 млрд. EUR). Това включва финансирането на 
програма за пригодност за заетост в Сицилия, от която се очаква да извлекат 
полза около 50 000 младежи, както и нови образователни дейности за 65 300  
студенти от южната част на страната. Освен това може да бъдат предоставени 
13 000 нови възможности за мобилност (по програмите „Еразъм“ и „Леонардо 
да Винчи“). Освен това в регионите по цел „Сближаване“ бе даден ход на 
мащабна инициатива с цел справяне с проблема с преждевременното напускане 
на училище (на стойност 311 млн. EUR), а допълнително финансиране на 
стойност 100 млн. EUR се насочва за подпомагане на младежкото 
предприемачество. 

 В Литва броят на безработните млади хора, ползващи се от пряка подкрепа от 
ЕС, през следващите две години ще нарасне от 12 000 на 21 000. Що се отнася 
до МСП, предназначени за други действия средства в размер на 12,45 млн. EUR 
бяха пренасочени към инвестициите в производството с висока добавена 
стойност и развиването на услугите за бизнеса.  

 В Словакия въз основа на решение на правителството от средата на май 2012 г. 
70 млн. EUR (от бюджета на ЕС и държавния бюджет) ще бъдат изразходени за 
национални проекти, насочени към младежта в районите с най-високо равнище 
на безработица. 220 млн. EUR (от бюджета на ЕС и държавния бюджет) ще 
бъдат изразходвани за подпомагане на МСП, като ще се обърне специално 
внимание на създаването на работни места. Взети заедно, тези мерки трябва да 
създадат или подпомогнат 15 000 работни места, предназначени за младите 
хора. 

 В Ирландия 25 млн. EUR бяха пренасочени към интегрираната програма 
Youthreach, която предоставя образование, обучение и трудов опит на 
младежите, които са напуснали училище преждевременно, без да се сдобият с 
квалификация или да преминат професионално обучение. Това ще гарантира  
запазването до края на 2013г. на 3 700 стажантски места за преждевременно 
напусналите училище.  

 В Латвия 44 млн. EUR бяха отпуснати за модернизиране на оборудването и 
инфраструктурата на заведенията за професионално образование. 

Резултатите от тези 8 „пилотни действия“ показват, че при наличие на политическа 
воля и административна подкрепа на национално равнище съществуват начини за 
насочване на средствата на ЕС към подпомагането на заетостта сред младежите, 
включително чрез подпомагане на МСП. С цел предприемането на необходимите 
последващи действия по тази инициатива Комисията възнамерява: 

 да продължи да работи с 8-те държави членки, към които са насочени 
„пилотните действия“, за да приключи препрограмирането и да се улесни 
бързото изпълнение на мерките на място.    

 да продължи, в рамките на своята инициатива „Възможности за младежта“, 
диалога с всички държави членки, в които равнищата на младежка безработица 
са над средните за ЕС. С 15 от тях се проведоха двустранни срещи, като 
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въпросът ще бъде разгледан и в препоръките на Комисията за отделните 
държави, които се предвижда да се приемат в края на май 2012 г.   

 да има готовност да подпомага други държави членки в (пре)програмирането на 
наличните средства на ЕС с цел да подкрепи заетостта сред младежите. 

 

 
* * 

* 


