
 
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
 
 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ 

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ 
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2012) 

Η ανεργία των νέων έχει αυξηθεί δραματικά λόγω της κρίσης. Σε ολόκληρη την ΕΕ, 
έφθασε κατά μέσο όρο σε πάνω από 22% και σε ορισμένα κράτη μέλη σε 50%. Οι νέοι 
αντιμετωπίζουν δύο φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας σε σχέση με το σύνολο του 
πληθυσμού των ενηλίκων. 

Αντιμέτωπη με αυτά τα απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, η Επιτροπή άρχισε να κινητοποιεί 
τις πολιτικές και τα μέσα που διαθέτει. Τον Δεκέμβριο του 2011, παρουσίασε την 
πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους» καθορίζοντας τα μέτρα που μπορούν να 
συμβάλουν στη μείωση της ανεργίας των νέων. Η πρωτοβουλία αυτή στηριζόταν στην 
εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» που είχε εφαρμοστεί προηγουμένως ως 
μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στην πείρα από τη δράση που 
χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Πίνακας 1. Ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ (Μάρτιος 2012) 

EU 10.2 24 772 000 22.6 5 516 000

BE 7.3 353 000 17.1 78 000
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EE 11.7 81 000 24.9 17 000
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EL 21.7 1 079 000 51.2 164 000
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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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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Κατά την άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2012, 
ως μέρος της πρωτοβουλίας της «Ευκαιρίες για τους νέους», η Επιτροπή κάλεσε τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την 
ανεργία των νέων, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες και να εκπονήσουν, στα εθνικά 
τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων, σχέδια για την απασχόληση των νέων. 
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Η Επιτροπή πρότεινε επίσης μια πρότυπη δράση που θα βοηθήσει τα οκτώ κράτη μέλη 
τα οποία εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας των νέων, να ανακατανείμουν 
ορισμένα από τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ για την αντιμετώπισή της. 
Στόχος ήταν να κινητοποιηθεί η χρηματοδότηση της ΕΕ που ήταν ακόμη διαθέσιμη κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, ώστε να βελτιωθούν οι ευκαιρίες 
απασχόλησης των νέων και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση, δεδομένου ότι οι ΜΜΕ είναι μια σημαντική πηγή δημιουργίας θέσεων 
εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Το μέγεθος των προκλήσεων και το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ 
διαφέρει σημαντικά μεταξύ κρατών μελών. Εκτιμάται ότι, μέχρι το τέλος του 2011, 
περίπου 82 δισεκατ. ευρώ δεν είχαν ακόμη διατεθεί για τη δημοσιονομική περίοδο 2007-
2013 σε όλη την ΕΕ. 

Το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των χρημάτων προορίζεται ήδη για σημαντικά έργα σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, δίνοντας μεγαλύτερη προτεραιότητα 
στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και βοηθώντας τις ΜΜΕ, η Επιτροπή και τα 
οκτώ κράτη μέλη ήταν σε θέση να ανακατανείμουν σημαντικά ποσά. Με βάση την 
κτηθείσα πείρα και με την αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων, αποδείχθηκε ότι ήταν 
δυνατό να μεταφερθούν χρήματα από μη αποδοτικά έργα ή προγράμματα και σχέδια 
μικρότερης προτεραιότητας προς άλλα έργα και προγράμματα που αποδείχθηκαν πιο 
αποτελεσματικά. 

Πίνακας 2. Πόροι της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη διατεθεί για την περίοδο 2007-2013 
(εκτίμηση στο τέλος του 2011) 
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Σημ: Εκτίμηση της Επιτροπής για χρηματοδοτήσεις της ΕΕ σε προγράμματα που δεν έχουν ακόμη χορηγηθεί σε 
ειδικές δράσεις επί τόπου στο τέλος του 2011. Αυτά τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη τις πρόσφατες προσπάθειες 
επαναπρογραμματισμού που άρχισαν από τις αρχές του 2012.   
* ΕΚΤ = Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΤΠΑ = Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

 

Η πρότυπη δράση επικεντρώνεται στα οκτώ κράτη μέλη που εμφάνιζαν επίπεδα ανεργίας 
των νέων σε ποσοστά πάνω από το 30% στο τέλος του 2011: Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία. 

Ομάδες δράσης όπου μετείχαν εθνικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι της Επιτροπής 
εργάστηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2012 για να στοχοθετήσουν τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση. Όπως συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα, αυτή η πρότυπη δράση έχει 
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ήδη συμβάλει σε σημαντική κινητοποίηση πόρων της ΕΕ, κυρίως μέσω περαιτέρω 
επαναπρογραμματισμού. 

Περίπου 7,3 δισεκατ. ευρώ πόρων της ΕΕ αφιερώθηκαν στην επιταχυνόμενη χορήγηση ή 
ανακατανομή μέσω αυτής της πρωτοβουλίας μέχρι τώρα, παρέχοντας τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν τουλάχιστον 460 000 νέοι και 56 000 ΜΜΕ. 

 
Πίνακας 3. Κυριότερα αποτελέσματα των εργασιών των οκτώ ομάδων δράσης μέχρι 
στιγμής (στις 21 Μαΐου 2012)* 
 

 Κονδύλια ΕΕ που δεν 
είχαν ακόμη διατεθεί 
στα τέλη του 2011  

(σε εκατ. €, 
στρογγυλοποιημένες 

εκτιμήσεις) 

Κονδύλια που 
διατέθηκαν στο 
πλαίσιο των 
εργασιών των 
ομάδων δράσης 

(εκατ.) 

Αριθμός νέων που 
ενδέχεται να 
επωφεληθούν 

(στρογγυλοποιημένες 
εκτιμήσεις) 

Αριθμός ΜΜΕ 
που ενδέχεται να 
επωφεληθούν 

(στρογγυλοποιημέ
νες εκτιμήσεις) 

Σύνολο για τα 
οκτώ πιλοτικά 

έργα  
29 800 ήδη 7 300  πάνω από 460 000 πάνω από 56.000 

EL 4 300 1 837 278 000 12 400 
ES 10 700 1 100 δεν έχει 

προσδιοριστεί ακόμη  7 700 

IE 2 35  έως 10.200 - 
IT  8 000 3 600 128 300 28 000 
LT 1 050 έως 50 18 000 200 
LV 450 67 13 600 1 400 
PT 

3 000 ήδη 330 (εκκρεμεί 
απόφαση) 

δεν έχει 
προσδιοριστεί ακόμη 
(εκκρεμεί απόφαση) 

4 500 

SK 
2 300 

295  
(EΕ + κρατικός 
προϋπολογισμός) 

15 000 2 000 

* Tα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον παρόντα πίνακα είναι κατ'εκτίμηση και προσωρινά: διάφορες αποφάσεις 
εθνικών αρχών εξακολουθούν να είναι σε εκκρεμότητα και ο πιθανός αντίκτυπος των διαφόρων μέτρων θα απαιτήσει 
ακριβέστερη αξιολόγηση. Για την ΙΕ, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αδιάθετα κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία κατά 
την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, το γεγονός ότι το αναδιατιθέμενο ποσό είναι υψηλότερο από αυτό που είχε 
αρχικά εκτιμηθεί ως διαθέσιμο οφείλεται στην αναδιάταξη προτεραιοτήτων ως προς ορισμένες δραστηριότητες.  

Παραδείγματα συγκεκριμένων δράσεων: 

 Στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την ειδική ομάδα δράσης για την Ελλάδα και άλλες 
συναφείς υπηρεσίες της Επιτροπής, έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο δράσης με 180 
έργα προτεραιότητας και προϋπολογισμό περίπου 11 δισεκατ. ευρώ, που αναμένεται 
να δημιουργήσει περί τις 100 000 θέσεις εργασίας στον τομέα των δομικών 
κατασκευών. Σε συνέχεια των εργασιών της ομάδας δράσης για τους νέους που 
επιτελέσθηκαν την άνοιξη του 2012, δρομολογούνται νέες στοχευμένες δράσεις για 
τους νέους και τις ΜΜΕ περιλαμβανομένου ενός νέου μέσου ρευστότητας ύψους 500 
εκατ. ευρώ (εγγυήσεις για δάνεια της ΕΤΕπ προς ΜΜΕ στην Ελλάδα) που υπεγράφη 
στις 23 Μαρτίου 2012. 

 Στην Ισπανία, ποσό 135 εκατ. ευρώ έχει αναδιατεθεί στη δημόσια υπηρεσία 
απασχόλησης για να βοηθήσει νέους να βρουν εργασία και εξετάζεται η περίπτωση 
αναδιάθεσης ενός επιπρόσθετου ποσού ύψους 1 δισεκατ. ευρώ. Πάνω από 80 εκατ. 
ευρώ θα αναδιατεθούν για τους νέους. Αναδιατέθηκε επίσης ποσό 157 εκατ. ευρώ για 
τη στήριξη της σύστασης προσωρινού ταμείου κεφαλαίων κινήσεως για τη 
χρηματοδότηση ΜΜΕ που προορίζεται κυρίως για καινοτόμες επιχειρήσεις.  
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 Στην Πορτογαλία, εν αναμονή διαφόρων αποφάσεων, η κυβέρνηση εξετάζει την 
περίπτωση αναδιάθεσης ποσού ύψους 140 εκατ. ευρώ για την παροχή στήριξης σε 
35 500 νέους στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαβατήριο απασχόλησης» το οποίο 
αφορά κυρίως θέσεις ασκουμένων σε καίριους οικονομικούς τομείς, καθώς και 
ενίσχυση των μέτρων στήριξης ΜΜΕ κατά 1,13 δισεκατ. ευρώ (περιλαμβανομένης 
χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ και ιδιωτικές τράπεζες).  

 Στην Ιταλία, δρομολογήθηκε το περασμένο έτος μια προσπάθεια ιεράρχησης των 
δαπανών η οποία οδήγησε στην διάθεση των μισών από τα διαθέσιμα χρήματα, ιδίως 
στις νότιες περιοχές της χώρας (3,6 δισεκατ. ευρώ από συνολικό ποσό 8 δισεκατ. 
ευρώ). Αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση ενός σχεδίου απασχολησιμότητας στη 
Σικελία, από το οποίο προβλέπεται να επωφεληθούν περίπου 50 000 νέοι, και νέες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για 65 300 σπουδαστές από τον Νότο της χώρας. 
Επιπλέον, ενδέχεται να προσφερθούν 13 000 νέες ευκαιρίες κινητικότητας 
(Erasmus/Leonardo). Πέραν αυτού, δρομολογήθηκε μια σημαντική πρωτοβουλία για 
την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης στις περιοχές 
σύγκλισης (ύψους 311 εκατ. ευρώ), ενώ επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. 
ευρώ διοχετεύεται στη στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων. 

 Στη Λιθουανία, ο αριθμός των άνεργων νέων που τυγχάνουν άμεσης στήριξης από 
την ΕΕ θα αυξηθεί από 12 000 σε 21 000 άτομα την επόμενη διετία. Όσον αφορά τις 
ΜΜΕ, έγινε αναδιάθεση κονδυλίων από άλλες δράσεις υπέρ των επενδύσεων σε 
υψηλής προστιθέμενης αξίας παραγωγή και ανάπτυξη υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, 
συνολικού ύψους 12,45 εκατ. ευρώ. 

 Στη Σλοβακία, βάσει της απόφασης που εξέδωσε η κυβέρνηση στα μέσα Μαΐου 2012, 
70 εκατ. ευρώ (από την ΕΕ και τον κρατικό προϋπολογισμό) θα δαπανηθούν για 
εθνικά σχέδια για νέους στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ανεργία. Ποσό 220 εκατ. 
ευρώ (από την ΕΕ και τον κρατικό προϋπολογισμό) θα δαπανηθεί για τη στήριξη 
ΜΜΕ, με έμφαση στη δημιουργία απασχόλησης. Από κοινού τα μέτρα αυτά 
προβλέπεται να δημιουργήσουν ή να στηρίξουν 15 000 θέσεις εργασίας για νέους. 

 Στην Ιρλανδία, 25 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
Youthreach το οποίο παρέχει εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική πείρα σε 
νέους που εγκατέλειψαν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση και δεν έχουν κανένα 
επαγγελματικό προσόν ή επαγγελματική κατάρτιση. Έτσι θα εξασφαλιστεί η 
διατήρηση 3 700 θέσεων επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα που εγκατέλειψαν 
πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση, έως τα τέλη του 2013.  

 Στη Λετονία 44 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την αναβάθμιση εξοπλισμού και 
εγκαταστάσεων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. 

Τα αποτελέσματα των 8 αυτών πιλοτικών έργων δείχνουν ότι με πολιτική βούληση και 
διοικητική στήριξη σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν τρόποι κατεύθυνσης της 
χρηματοδότησης από την ΕΕ στη στήριξη της απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων με 
την ενίσχυση των ΜΜΕ. Προκειμένου να δοθεί συνέχεια στην πρωτοβουλία αυτή, η 
Επιτροπή προτίθεται:  

 να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη των 8 πιλοτικών έργων ώστε να 
οριστικοποιηθεί ο αναπρογραμματισμός και να διευκολυνθεί η ταχεία εφαρμογή τους.   

 να συνεχίσει τον διάλογο, ως μέρος της «Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 
νέων», με όλα τα κράτη μέλη στα οποία η ανεργία των νέων υπερβαίνει τον μέσο όρο 
της ΕΕ. Έχουν πραγματοποιηθεί διμερείς συναντήσεις με 15 τέτοια κράτη μέλη και οι 
ειδικές κατά χώρα συστάσεις, που προβλέπεται να διατυπώσει η Επιτροπή στα τέλη 
Μαΐου του 2012, θα αναφέρονται επίσης στο θέμα αυτό.  
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 να είναι έτοιμη να παράσχει συνδρομή σε άλλα κράτη μέλη κατά τον 
(ανα)προγραμματισμό διαθέσιμων κονδυλίων της ΕΕ για τη στήριξη της 
απασχόλησης των νέων. 

 

 
* * 

* 


