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AANPAK VAN JEUGDWERKLOOSHEID:  
EU-STRUCTUURFONDSEN INZETTEN  

OM JONGEREN TE HELPEN 

(VOORLOPIG RESULTAAT PER 21 MEI 2012) 

De jeugdwerkloosheid is als gevolg van de crisis enorm gestegen. De gemiddelde 
jeugdwerkloosheid bedraagt voor de hele EU meer dan 22 % en is in bepaalde lidstaten 
gestegen tot wel 50 %. Jongeren lopen tweemaal zoveel kans werkloos te zijn dan 
volwassenen. 

Gesteld voor dergelijke onaanvaardbare percentages, heeft de Commissie besloten haar 
beleidsmaatregelen en instrumenten in te zetten. In december 2011 presenteerde zij het 
initiatief "Kansen voor jongeren", dat maatregelen bevat om de jeugdwerkloosheid terug 
te dringen. Hiermee werd voortgebouwd op het vlaggenschipinitiatief "Jeugd in 
beweging" van de Europa 2020-strategie en op de ervaringen met de uit het Europees 
Sociaal Fonds gefinancierde acties.  

Tabel 1. Werkloosheidspercentages in de EU (maart 2012) 

Bron: Europese Commissie 

Op de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 30 januari 2012 heeft de 
Commissie in het kader van "Kansen voor jongeren" de lidstaten opgeroepen om 
alomvattende initiatieven voor jeugdwerkgelegenheid, onderwijs en vaardigheden uit te 
werken en in het kader van hun nationale hervormingsprogramma's jeugdbanenplannen 
te ontwikkelen. 

De Commissie heeft ook een proefactie voorgesteld om de acht lidstaten met de hoogste 
jeugdwerkloosheid te helpen een deel van de middelen die hen uit de EU-
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structuurfondsen zijn toegekend, opnieuw toe te wijzen en te gebruiken om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het ging erom Europese kredieten die nog beschikbaar 
waren voor de programmeringsperiode 2007-2013, vrij te maken en in te zetten om de 
kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten en kmo's – die in de hele EU voor 
veel nieuwe banen zorgen – betere toegang tot financiering te bieden. 

Zowel de omvang van het probleem als de beschikbare EU-financiering verschilt sterk 
per lidstaat. Eind 2011 moest er in de hele EU voor de begrotingsperiode 2007-2013 naar 
schatting nog 82 miljard euro worden toegewezen.  

Veel van dit geld is al uitgetrokken voor belangrijke projecten op nationaal, regionaal of 
lokaal niveau. Door hogere prioriteit te geven aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid 
en de ondersteuning van kmo's zijn de Commissie en de acht lidstaten er echter in 
geslaagd om aanzienlijke bedragen opnieuw toe te wijzen. Op grond van de opgedane 
ervaring en de herprioritering bleek het mogelijk om geld bij slecht functionerende of 
minder prioritaire projecten en programma's weg te halen en te gebruiken voor andere 
initiatieven, waarvan inmiddels was vastgesteld dat zij doeltreffend waren. 

Tabel 2. Nog toe te wijzen EU-middelen voor de periode 2007-2013 (raming eind 2011) 

Noot: Raming door de Commissie van de EU-middelen in programma's die eind 2011 nog aan specifieke operaties in 
het veld moesten worden toegewezen. Hierbij is geen rekening gehouden met de herprogrammeringsinspanningen die 
sinds begin 2012 zijn geleverd. 
* ESF = Europees Sociaal Fonds, EFRO = Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.  

De proefactie had betrekking op de acht lidstaten waar de jeugdwerkloosheid eind 2011 
30 % of meer was: Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Portugal, Slowakije 
en Spanje.  

Er werden actieteams met nationale ambtenaren en ambtenaren van de Commissie 
samengesteld. Deze hebben tussen februari en mei 2012 gezocht naar een optimale 
besteding van de beschikbare middelen. Zoals blijkt uit het overzicht in de onderstaande 
tabel, is door deze proefactie al een aanzienlijke hoeveelheid EU-middelen vrijgemaakt, 
onder meer door aanvullende programmering of herprogrammering.  

Tot dusver is er in het kader van dit initiatief naar gestreefd 7,3 miljard euro aan EU-
financiering versneld te besteden of opnieuw toe te wijzen. Dit zal waarschijnlijk 
minstens [460 000] jongeren en [56 000] kmo's ten goede komen.  
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Tabel 3. Belangrijkste resultaten van het werk van de acht actieteams (per 21 mei 2012)* 
 

 Eind 2011 nog toe te 
wijzen EU-middelen  
(afgeronde raming in 

mio €) 

Middelen 
toegewezen dankzij 

actieteams 
(mio €) 

Aantal jongeren  
dat hiervan 

waarschijnlijk  
zal profiteren 

(afgeronde raming) 

Aantal kmo's  
dat hiervan 

waarschijnlijk  
zal profiteren 

(afgeronde raming) 

Totaal voor de 
acht 

proefacties  
29 800 al 7 300  > 460 000 > 56 000 

EL 4 300 1 837 278 000 12 400 

ES 10 700 1 100 nog vast te stellen  7 700 

IE 2 35  tot 10 200 - 

IT 8 000 3 600 128 300 28 000 

LT 1 050 tot 50 18 000 200 

LV 450 67 13 600 1 400 

PT 3 000 al 330 
(besluit hangende) 

nog vast te stellen 
(besluit hangende) 4 500 

SK 
2 300 

295  
(EU + nationale 

begroting) 
15 000 2 000 

* De cijfers in deze tabel zijn indicatief en voorlopig: de nationale autoriteiten moeten nog meerdere besluiten nemen 
en er zal nader moeten worden beoordeeld welke gevolgen de verschillende maatregelen waarschijnlijk zullen hebben. 
Aangezien Ierland in de huidige programmeringsperiode geen niet-toegewezen middelen uit de structuurfondsen meer 
had, is besloten bepaalde activiteiten te herprioriteren, waardoor voor deze lidstaat het opnieuw toegewezen bedrag 
hoger is dan de aanvankelijke raming van de beschikbare middelen.  

Voorbeelden van concrete acties: 

 In Griekenland wordt in samenwerking met de speciale taakgroep voor Griekenland 
en andere diensten van de Commissie een actieplan met 180 prioritaire projecten en 
een budget van ongeveer 11 miljard euro uitgevoerd. Dit moet ongeveer 100 000 
banen opleveren, met name in de bouwsector. Na de werkzaamheden van het 
jeugdactieteam in het voorjaar van 2012 worden nieuwe gerichte acties voor jongeren 
en kmo's geïnitieerd. Zo is er op 23 maart 2012 getekend voor een nieuw 
liquiditeitsinstrument van 500 miljoen euro (garantie voor EIB-leningen aan kmo's in 
Griekenland). 

 In Spanje is 135 miljoen euro overgeheveld naar de openbare 
arbeidsvoorzieningsdienst om jongeren te helpen bij het vinden van werk en er wordt 
overwogen om nog een aanvullend bedrag van maximaal 1 miljard euro over te 
hevelen. Meer dan 80 miljoen euro wordt opnieuw toegewezen voor de jeugd. Ook is 
er 157 miljoen euro uitgetrokken om de vorming van een operationeel fonds te 
ondersteunen dat in de eerste plaats voor innovatieve kmo's is bedoeld.  

 In Portugal is een aantal besluiten nog niet genomen, maar overweegt de regering 140 
miljoen euro opnieuw toe te wijzen om 35 500 jongeren te steunen in het kader van 
haar "werkpaspoort"-regeling. Het gaat hierbij vooral om stages in de belangrijkste 
economische sectoren en om een versterking van de steunmaatregelen voor kmo's met 
1,13 miljard euro (te financieren door onder meer de EIB en particuliere banken).  

 In Italië is vorig jaar een grootscheepse prioritering van de uitgaven ondernomen, 
waardoor de helft van het beschikbare geld is toegewezen, met name in de zuidelijke 
regio's (3,6 van de 8 miljard euro). Het gaat onder meer om de financiering van een 
inzetbaarheidsplan in Sicilië dat 50 000 jongeren ten goede moet komen en van 
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nieuwe onderwijsactiviteiten voor 65 300 studenten uit het zuiden. Verder konden er 
13 000 nieuwe mobiliteitskansen (Eramus/Leonardo) worden aangeboden. Bovendien 
kwam in de convergentieregio's een belangrijk initiatief van de grond om voortijdige 
schoolverlating aan te pakken (ter waarde van 311 miljoen euro) en wordt 100 miljoen 
euro extra besteed aan de ondersteuning van jonge ondernemers.  

 In Litouwen zal het aantal werkloze jongeren dat profiteert van directe EU-steun, de 
komende twee jaar stijgen van 12 000 tot 21 000. Wat kmo's betreft, is naast andere 
acties een bedrag van 12,45 miljoen euro opnieuw toegewezen aan productie met hoge 
toegevoegde waarde en de ontwikkeling van zakelijke dienstverlening. 

 In Slowakije zal overeenkomstig het regeringsbesluit van medio mei 2012 70 miljoen 
euro (gefinancierd door de EU en uit de nationale begroting) in de regio's met de 
hoogste werkloosheid worden besteed aan nationale projecten voor jongeren. Kmo's 
zullen worden gesteund met een bedrag van 220 miljoen euro (gefinancierd door de 
EU en uit de nationale begroting); daarbij zal de nadruk liggen op het creëren van 
banen. Samen moeten deze maatregelen 15 000 banen voor jongeren opleveren of 
ondersteunen. 

 In Ierland is 25 miljoen euro overgeheveld naar het geïntegreerde Youthreach-
programma, dat onderwijs, opleiding en werkervaring biedt aan vroegtijdige 
schoolverlaters zonder kwalificaties of beroepsopleiding. Hierdoor blijven er tot eind 
2013 3 700 opleidingsplaatsen voor vroegtijdige schoolverlaters behouden. 

 In Letland werd 44 miljoen euro opnieuw toegewezen om de apparatuur en de 
faciliteiten van de scholen voor beroepsopleiding te moderniseren. 

Uit de resultaten van deze 8 proefprojecten blijkt dat het met politieke wil en 
administratieve steun op nationaal niveau mogelijk is om door gerichte inzet van EU-
middelen de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen, onder meer door kmo's te 
steunen. Gelet op de resultaten van dit initiatief wil de Commissie: 

 met de acht lidstaten die betrokken zijn bij het proefproject de herprogrammering 
voltooien en een snelle uitvoering in het veld mogelijk maken; 

 met alle lidstaten met een jeugdwerkloosheid die hoger is dan het Europees 
gemiddelde, blijven samenwerken in het kader van haar initiatief "Kansen voor 
jongeren". Met 15 van deze lidstaten hebben bilaterale ontmoetingen plaatsgevonden. 
Dit punt zal ook aan de orde komen in de landenspecifieke aanbevelingen die de 
Commissie eind mei 2012 wil vaststellen;  

 klaarstaan om andere lidstaten te helpen bij het (opnieuw) programmeren van 
beschikbare EU-middelen om de jeugdwerkgelegenheid te bevorderen. 
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