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 ZWALCZANIE BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODZIEŻY: 

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE NA 
RZECZ POMOCY OSOBOM MŁODYM 

(WYNIK TYMCZASOWY NA DZIEŃ 21 MAJA 2012 R.) 

Na skutek kryzysu gospodarczego drastycznie wzrosło bezrobocie wśród ludzi młodych. 
W całej UE jego średni poziom przekroczył 22%, a w niektórych państwach 
członkowskich osiągnął nawet 50%. Prawdopodobieństwo bezrobocia wśród młodych 
jest dwukrotnie wyższe niż wśród ludności dorosłej. 

W obliczu niedopuszczalnie wysokich poziomów bezrobocia Komisja mobilizuje swoje 
polityki i instrumenty. W grudniu 2011 r. przedstawiła ona inicjatywę „Szanse dla 
młodzieży”, w której opisano środki służące obniżeniu bezrobocia wśród osób młodych. 
Inicjatywa ta opiera się na inicjatywie przewodniej „Mobilna młodzież”, uruchomionej 
wcześniej w ramach strategii „Europa 2020”, jak również na doświadczeniach działań 
finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Tabela 1. Stopy bezrobocia w UE (marzec 2012 r.) 

Źródło: Komisja Europejska  

Na nieformalnym spotkaniu Rady Europejskiej w dniu 30 stycznia 2012 r. w ramach 
inicjatywy „Szanse dla młodzieży” Komisja wezwała państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia kompleksowych inicjatyw na rzecz zatrudnienia osób młodych, 
kształcenia i podnoszenia umiejętności, jak również do opracowania planów zatrudnienia 
młodzieży w ramach krajowych programów reform.  

Komisja zaproponowała również działanie pilotażowe, mające na celu pomoc ośmiu 
państwom członkowskim odnotowującym najwyższe stopy bezrobocia wśród osób 
młodych w realokacji części przyznanych im środków z funduszy strukturalnych UE na 
zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży. Miało to na celu uruchomienie środków 
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unijnych dostępnych jeszcze na okres programowania 2007–2013 w celu wspierania 
możliwości zatrudnienia osób młodych oraz ułatwienia dostępu MŚP do finansowania, 
ponieważ przedsiębiorstwa te stanowią najważniejsze źródło nowych miejsc pracy w UE. 

Skala wyzwań oraz kwota dostępnych środków UE różnią się znacznie w 
poszczególnych państwach członkowskich. Pod koniec 2011 r. szacowano, że w całej UE 
do rozdzielenia pozostawało jeszcze około 82 mld EUR na lata budżetowe 2007–2013.  

Większość tej kwoty została już przeznaczona na istotne projekty na szczeblu krajowym, 
regionalnym lub lokalnym. Nadając wyższy priorytet zwalczaniu bezrobocia wśród osób 
młodych oraz pomocy na rzecz MŚP, Komisja oraz osiem państw członkowskich były 
jednak w stanie realokować znaczące kwoty. Na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń oraz dzięki dostosowaniu priorytetów możliwe było przesunięcie środków z 
projektów lub programów mało skutecznych lub o niższym priorytecie do innych, które 
przynoszą oczekiwane rezultaty. 
Tabela 2. Środki UE pozostałe do przydzielenia na okres 2007–2013 (szacunki na koniec 
2011 r.) 

 
Uwaga: Szacunki Komisji dotyczące środków UE w ramach funduszy, pozostałych do przydzielenia na konkretne 
działania w terenie na koniec 2011 r. Powyższe wartości nie uwzględniają działań podjętych w zakresie ponownego 
programowania od początku 2012 r.  
* EFS = Europejski Fundusz Społeczny. EFRR = Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.  

Działania pilotażowe dotyczyły ośmiu państw członkowskich, które na koniec 2011 r. 
odnotowały stopy bezrobocia przekraczające lub równe 30%: Grecji, Hiszpanii, Irlandii, 
Litwy, Łotwy, Portugalii, Słowacji i Włoch.  

Utworzone zostały zespoły zadaniowe, w których skład weszli urzędnicy krajowi i 
urzędnicy Komisji. Od lutego do maja 2012 r. zespoły pracowały nad ukierunkowaniem 
dostępnych środków. Jak podsumowano w poniższej tabeli, działanie pilotażowe już 
przyczyniło się do znaczącej mobilizacji środków UE, między innymi w drodze dalszego 
(ponownego) programowania.  

Do tej pory w ramach inicjatywy na przyspieszone wykonanie lub realokację 
przeznaczono około 7,3 mld EUR ze środków UE, na czym prawdopodobnie skorzysta 
co najmniej 460 000 osób młodych oraz 56 000 MŚP.  
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Tabela 3. Najważniejsze wyniki prac ośmiu zespołów zadaniowych osiągnięte do tej pory 
(na dzień 21 maja 2012 r.)*  
 

 Środki UE pozostałe 
do przydzielenia na 

koniec 2011 r.  
(w mln EUR, szacunki 

w zaokrągleniu) 

Środki przydzielone 
wskutek działań 

zespołów 
zadaniowych 

(mln) 

Liczba osób 
młodych, które 
mogą odnieść 

korzyści (szacunki w 
zaokrągleniu) 

Liczba MŚP, które 
mogą odnieść 

korzyści (szacunki w 
zaokrągleniu) 

Ogółem dla 
ośmiu działań 
pilotażowych  

29 800 już 7 300  ponad 460 000 ponad 56 000 

EL 4 300 1 837 278 000 12 400 

ES 10 700 1 100 do ustalenia  7 700 

IE 2 35 do 10 200 - 

IT  8 000 3 600 128 300 28 000 

LT 1 050 do 50 18 000 200 

LV 450 67 13 600 1 400 

PT 
3 000 

już 330 
(w oczekiwaniu na 

decyzję) 

do ustalenia (w 
oczekiwaniu na 

decyzję) 
4 500 

SK 
2 300 

295  
(UE + budżet 

państwa) 
15 000 2 000 

* Wartości przedstawione w powyższej tabeli mają charakter wstępny i tymczasowy: niektóre decyzje organów 
krajowych są jeszcze w toku, a prawdopodobne skutki różnych środków wymagają dokładniejszej oceny. W 
przypadku IE, która w ramach bieżącego programowania nie miała nieprzydzielonych środków w ramach funduszy 
strukturalnych, fakt, że realokowana kwota jest wyższa od pierwotnie przewidywanej, można wyjaśnić zmianą 
priorytetów pewnych działań.  

Przykłady konkretnych działań obejmują: 

 w Grecji, we współpracy z odpowiednim zespołem zadaniowym Komisji ds. Grecji 
oraz innymi powiązanymi służbami Komisji, realizowany jest plan działania 
obejmujący 180 projektów priorytetowych, na który przeznaczono budżet około 11 
mld EUR i który ma zapewnić, zgodnie z oczekiwaniami, około 100 000 miejsc pracy, 
zwłaszcza w budownictwie. W związku z działaniami zespołu zadaniowego ds. 
młodzieży, podjętymi wiosną 2012 r., inicjowane są nowe ukierunkowane działania 
na rzecz młodzieży i MŚP, w tym nowy instrument zapewniający środki w wysokości 
500 mln EUR (gwarancje dla pożyczek udzielanych przez EBI greckim MŚP) 
podpisany w dniu 23 marca 2012 r.; 

 w Hiszpanii 135 mln EUR ma zostać przeznaczone na publiczne służby zatrudnienia, 
aby pomóc młodym ludziom w poszukiwaniu pracy. Rozważane jest także 
przesunięcie dodatkowej kwoty w wysokości nawet 1 mld EUR). Ponad 80 mln EUR 
zostanie przesunięte na potrzeby młodych. Dokonano także realokacji kwoty 157 mln 
EUR na utworzenie tymczasowego funduszu kapitału obrotowego przeznaczonego na 
finansowanie MŚP, a przede wszystkim przedsiębiorstw innowacyjnych;  

 w Portugalii, mimo że szereg decyzji wciąż czeka na przyjęcie, rząd rozważa 
przesunięcie 140 mln EUR na wsparcie 35 500 młodych ludzi w ramach programu 
„Przepustka do zatrudnienia”, dotyczącego głównie staży w kluczowych sektorach 
gospodarki, a także zwiększenie środków wsparcia MŚP o kwotę 1,13 mld EUR (w 
tym w ramach finansowania z EBI oraz banków prywatnych);  

 we Włoszech zainicjowano w zeszłym roku gruntowną zmianę priorytetów w ramach 
wydatków, w wyniku której przydzielono połowę dostępnych środków, szczególnie w 
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regionach południowych (3,6 mld EUR z dostępnych 8 mld EUR). Obejmuje to 
finansowanie planu zwiększenia szans zatrudnienia na Sycylii, którym objętych ma 
być około 50 000 młodych ludzi, oraz nowych działań edukacyjnych dla 65 300 
uczniów i studentów z Południa. Dodatkowo przewiduje się zapewnienie możliwości 
wyjazdu dla 13 000 osób w ramach programów Erasmus i Leonardo. Ponadto w 
regionach konwergencji rozpoczęto szeroko zakrojoną inicjatywę mającą na celu 
rozwiązanie problemu przedwczesnego kończenia nauki (o wartości 311 mln EUR), a 
na wsparcie przedsiębiorczości wśród młodzieży przekazuje się dodatkowe środki w 
wysokości 100 mln EUR; 

 na Litwie liczba młodych osób bezrobotnych korzystających z bezpośredniego 
wsparcia z unijnych środków w ciągu najbliższych dwóch lat wzrośnie z 12 000 do 21 
000. Jeśli chodzi o MŚP dokonano realokacji środków, przeznaczonych pierwotnie na 
inne działania, na rzecz inwestycji sprzyjających produkcji o wysokiej wartości 
dodanej oraz stworzeniu usług dla biznesu. Łączna ich wartość wyniosła 12,45 mln 
EUR; 

 na Słowacji, na podstawie decyzji rządu podjętej w połowie maja 2012 r., 70 mln 
EUR (pochodzących z UE i budżetu państwa) zostanie przeznaczone na krajowe 
projekty przeznaczone dla ludzi młodych w regionach o najwyższej stopie bezrobocia. 
220 mln EUR (pochodzące z UE i budżetu państwa) zostanie przeznaczone na MŚP, a 
w szczególności na tworzenie miejsc pracy; Łącznie środki te powinny zapewnić lub 
wesprzeć 15 000 miejsc pracy dla młodych.  

 w Irlandii przesunięto 25 mln EUR na zintegrowany program Youthreach, 
zapewniający kształcenie, szkolenia i doświadczenie zawodowe młodym ludziom, 
którzy przedwcześnie zakończyli naukę bez żadnych kwalifikacji ani przygotowania 
zawodowego. Pozwoli to zapewnić utrzymanie 3 700 miejsc w ramach szkoleń dla 
takich osób do końca 2013 r.;  

 na Łotwie przeznaczono 44 mln EUR na modernizację wyposażenia i obiektów szkół 
zawodowych. 

Wyniki tych 8 projektów pilotażowych wskazują, że przy odpowiedniej woli politycznej 
i wsparciu administracyjnym na poziomie krajowym istnieją możliwości ukierunkowania 
unijnych środków finansowych na wsparcie zatrudnienia młodych ludzi, w tym poprzez 
wsparcie dla MŚP. Kontynuując tę inicjatywę Komisja zamierza: 

 nadal współpracować z 8 pilotażowymi państwami członkowskimi, aby dokończyć 
zmianę programowania i ułatwić sprawne wdrożenie na poziomie lokalnym; 

 nadal współpracować, w ramach swojej inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży, 
ze wszystkimi państwami członkowskimi, w których stopa bezrobocia wśród ludzi 
młodych przekracza średnią unijną. Odbyły się już spotkania dwustronne z 15 takimi 
państwami, a zalecenia Komisji dla poszczególnych państw, które mają zostać 
przyjęte do końca maja 2012 r., będą również dotyczyły tych kwestii; 

 zachować gotowość do udzielenia pomocy innym państwom członkowskim w 
przygotowaniu lub zmianie programowania dostępnych środków unijnych w celu 
wsparcia zatrudnienia wśród młodzieży. 
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