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 COMBATEREA ȘOMAJULUI ÎN RÂNDUL TINERILOR: 

UTILIZAREA FONDURILOR STRUCTURALE ALE UE PENTRU 
A AJUTA TINERII 

(REZULTATE PROVIZORII ÎNREGISTRATE LA 21 MAI 2012) 

Nivelul șomajului în rândul tinerilor a crescut drastic, ca urmare a crizei economice. În 
UE, acesta a atins o medie de peste 22 %, în unele state membre nivelul său ajungând 
până la 50 %. Probabilitatea ca tinerii să nu aibă un loc de muncă este de două ori mai 
mare decât în cazul adulților. 

Confruntată cu asemenea niveluri inacceptabil de mari, Comisia și-a mobilizat politicile 
și instrumentele. În luna decembrie 2011, ea a prezentat inițiativa „Oportunități pentru 
tineret” în care se specificau măsuri menite să reducă șomajul în rândul tinerilor. Aceasta 
a fost elaborată pe baza inițiativei emblematice „Tineretul în mișcare”, lansată anterior în 
cadrul Strategiei Europa 2020 și pe baza experiențelor dobândite în cadrul acțiunilor 
finanțate prin Fondul social european.  

Tabelul 1. Ratele șomajului în UE (martie 2012) 

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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LV 14.6 168 000 27.3 34 000

LT  14.3 229 000 34.3 45 000

LU 5.2 12 000 17.4 3 000

HU 11.2 485 000 28.4 84 000

MT 6.8 12 000 13.6 4 000

NL 5.0 441 000 9.3 131 000

AT 4.0 176 000 8.6 50 000

PL 10.1 1 821 000 26.7 425 000

PT 15.3 829 000 36.1 158 000

RO 7.5 735 000 24.8 225 000

SI 8.5 85 000 16.5 14 000

SK 13.9 382 000 33.9 76 000

FI 7.5 203 000 19.4 63 000

SE 7.3 371 000 22.8 149 000

UK 8.2 2 588 000 21.9 994 000
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Sursă: Comisia Europeană 

Cu ocazia reuniunii informale a Consiliului European din 30 ianuarie 2012, organizată în 
cadrul inițiativei sale „Oportunități pentru tineret”, Comisia a solicitat statelor membre să 
dezvolte și să pună în aplicare inițiative cuprinzătoare în vederea încadrării în muncă a 
tinerilor, a promovării educației și a dezvoltării competențelor acestora, precum și să 
elaboreze planuri privind locurile de muncă pentru tineri în cadrul programelor lor 
naționale de reformă.  

De asemenea, Comisia a propus o acțiune-pilot menită să ajute cele opt state membre cu 
cele mai ridicate niveluri ale șomajului în rândul tinerilor să realoce o parte din fondurile 
structurale acordate de UE în vederea combaterii șomajului în rândul tinerilor. Scopul 
acestei acțiuni a fost acela de a mobiliza fondurile UE care sunt încă disponibile în 
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perioada de programare 2007-2013 în vederea sprijinirii oportunităților de angajare 
pentru tineri și a facilitării accesului IMM-urilor la finanțare, dat fiind că IMM-urile 
reprezintă o sursă importantă de noi locuri de muncă în cadrul UE. 

Amploarea provocărilor și volumul finanțării disponibile din partea UE variază mult de 
la un stat membru la altul. La sfârșitul anului 2011, s-a estimat că circa 82 de miliarde 
EUR urmau să fie alocate pentru perioada bugetară 2007-2013 în cadrul UE.  

O mare parte din aceste fonduri este deja destinată unor proiecte importante la nivel 
național, regional sau local. Cu toate acestea, prin acordarea unei importanțe sporite 
combaterii șomajului în rândul tinerilor și sprijinirii IMM-urilor, Comisia și cele opt state 
membre au reușit să realoce sume considerabile. Pe baza experienței dobândite și prin 
ajustarea listei de priorități, a fost posibil să se transfere fonduri de la unele proiecte sau 
programe cu o performanță mai slabă sau cu o importanță scăzută spre altele care s-au 
dovedit a fi eficace. 
Tabelul 2. Fonduri UE care urmează să fie alocate în perioada 2007-2013 (estimări 
efectuate la sfârșitul anului 2011) 
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10%4504500LV

0%000CY
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Notă: Estimările Comisiei privind finanțarea UE pentru anumite programe care urmează să fie alocată, până la 
sfârșitul anului 2011, în favoarea unor operațiuni specifice pe teren. Aceste cifre nu iau în considerare eforturile 
recente privind reprogramarea, inițiate la începutul anului 2012.  
* FSE = Fondul social european. FEDER = Fondul european pentru dezvoltare regională.  

Acțiunea-pilot s-a concentrat asupra celor opt state membre ale căror niveluri ale 
șomajului în rândul tinerilor au atins sau au depășit 30 % la sfârșitul anului 2011: Grecia, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, Slovacia și Spania.  

Au fost instituite echipe de acțiune alcătuite din funcționari naționali și funcționari ai 
Comisiei, care și-au desfășurat activitatea în perioada februarie-mai 2012 pentru a 
direcționa finanțarea disponibilă. Astfel cum se rezumă în tabelul de mai jos, 
acțiunea-pilot a contribuit deja la o mobilizare semnificativă a fondurilor UE, inclusiv 
prin intermediul unei (re)programări ulterioare.  

Până în prezent, prin intermediul acestei inițiative au fost direcționate fonduri ale UE în 
valoare de aproximativ 7,3 miliarde EUR în vederea unei acordări accelerate sau a unei 
realocări, de pe urma cărora ar putea beneficia cel puțin 460 000 de tineri și 56 000 de 
IMM-uri.  
Tabelul 3. Principalele rezultate obținute până în prezent de cele opt echipe de acțiune (date 
valabile la 21 mai 2012)* 
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 Fonduri ale UE care 
urmează să fie alocate 

până la sfârșitul 
anului 2011  

(în milioane EUR, 
estimări rotunjite) 

Fonduri alocate prin 
activitățile 

desfășurate de 
echipele de acțiune 

(milioane EUR) 

Numărul tinerilor 
care ar putea 

beneficia de acestea 
(estimări rotunjite) 

Numărul IMM-
urilor care ar 

putea beneficia de 
acestea (estimări 

rotunjite) 

Totalul pentru 
cele opt 

„state-pilot” 
29 800 7 300 deja  peste 460 000 peste 56 000 

EL 4 300 1 837 278 000 12 400 

ES 10 700 1 100 urmează să se 
stabilească 7 700 

IE 2 35 până la 10 200 - 

IT  8 000 3 600 128 300 28 000 

LT 1 050 până la 50 18 000 200 

LV 450 67 13 600 1 400 

PT 
3 000 330 deja 

(se așteaptă decizia) 

urmează să se 
stabilească (se 

așteaptă decizia) 
4 500 

SK 2 300 295  
(UE + bugetul de stat) 15 000 2 000 

* Cifrele menționate în acest tabel sunt estimative și provizorii: se așteaptă ca autoritățile naționale să adopte mai 
multe decizii, fiind totodată necesară o evaluare mai precisă a impactului posibil al diferitelor măsuri. Dat fiind că 
Irlanda nu a avut fonduri structurale nealocate pe parcursul perioadei actuale de programare, faptul că suma realocată 
este mai mare decât suma estimată inițial ca fiind disponibilă se explică prin reordonarea activităților în funcție de 
importanță.  

În continuare sunt prezentate câteva exemple de acțiuni concrete. 

 În Grecia, cu ajutorul grupului operativ specializat pentru Grecia din cadrul Comisiei 
și al celorlalte servicii ale Comisiei, se pune în aplicare un plan de acțiune, care 
cuprinde 180 de proiecte prioritare și dispune de un buget de circa 11 miliarde EUR, 
estimându-se că acesta va crea aproximativ 100 000 de locuri de muncă, în special în 
sectorul construcțiilor. Ca urmare a activității prestate de echipa de acțiune pentru 
tineret în primăvara anului 2012, au fost inițiate noi acțiuni specifice destinate 
tineretului și IMM-urilor, inclusiv un nou instrument de lichidități care dispune de un 
buget de 500 de milioane EUR (pentru garantarea împrumuturilor acordate 
IMM-urilor în Grecia de către BEI) și care a fost aprobat la data de 23 martie 2012. 

 În Spania, 135 de milioane EUR au fost redirecționate spre serviciul public de ocupare 
a forței de muncă pentru a ajuta tinerii să își găsească un loc de muncă, fiind luată în 
considerare posibilitatea de a redirecționa o sumă suplimentară de până la 1 miliard 
EUR. Peste 80 de milioane EUR vor fi realocate acțiunilor pentru tineri. De asemenea, 
157 de milioane EUR au fost realocate în vederea creării unui fond temporar de 
capital circulant pentru ca finanțarea acordată IMM-urilor să fie direcționată în primul 
rând către întreprinderile inovatoare.  

 În Portugalia, în așteptarea adoptării mai multor decizii, guvernul ia în considerare 
realocarea a 140 de milioane EUR în vederea sprijinirii a 35 500 de tineri în cadrul 
schemei naționale „Pașaportul pentru ocuparea unui loc de muncă” („Employment 
Passport”) care vizează, în special, organizarea de stagii în sectoare economice 
importante, precum și consolidarea măsurilor de sprijinire a IMM-urilor cu un buget 
de 1,13 miliarde EUR (inclusiv finanțarea din partea BEI și a băncilor private).  
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 În Italia, a fost lansat anul trecut un exercițiu major privind stabilirea priorităților în 
ceea ce privește cheltuielile, ceea ce a dus la alocarea a jumătate din fondurile 
disponibile, în special în regiunile din sud (3,6 miliarde EUR dintr-un total de 
8 miliarde EUR). Acesta cuprinde finanțarea unui plan privind capacitatea de angajare 
a forței de muncă în Sicilia, de care ar trebui să beneficieze aproximativ 50 000 de 
tineri, precum și noi activități educaționale pentru 65 300 de studenți din sudul țării. 
În plus, ar putea fi oferite 13 000 de noi oportunități de mobilitate (în cadrul 
programelor Erasmus și Leonardo). Mai mult, în regiunile de convergență a fost 
lansată o inițiativă importantă menită să combată fenomenul părăsirii timpurii a școlii 
(cu un buget de 311 milioane EUR), în timp ce o finanțare suplimentară în valoare de 
100 de milioane EUR este direcționată în vederea sprijinirii antreprenoriatului în 
rândul tinerilor. 

 În Lituania, numărul de șomeri tineri care beneficiază de sprijin direct din partea UE 
va crește de la 12 000 la 21 000 pe parcursul următorilor doi ani. În ceea ce privește 
IMM-urile, printre alte acțiuni întreprinse în favoarea investițiilor pentru o producție 
cu valoare adăugată ridicată și pentru dezvoltarea serviciilor oferite întreprinderilor, 
s-au realocat 12,45 milioane EUR. 

 În Slovacia, în temeiul deciziei guvernului adoptată la jumătatea lunii mai a anului 
2012, se vor acorda 70 de milioane EUR (provenind din bugetul UE și din bugetul de 
stat) în favoarea unor proiecte naționale pentru tinerii din regiunile cu nivelurile cele 
mai ridicate ale șomajului. Se vor acorda 220 de milioane EUR (provenind din 
bugetul UE și din bugetul de stat) pentru a sprijini IMM-urile, punându-se îndeosebi 
accentul pe crearea de noi locuri de muncă. Împreună, aceste măsuri ar trebui să 
creeze 15 000 de locuri de muncă pentru tineri sau să sprijine crearea acestora. 

 În Irlanda, 25 de milioane EUR au fost redirecționate spre programul integrat 
Youthreach care oferă educație, formare și experiență profesională tinerilor care au 
părăsit școala timpuriu fără a avea vreo calificare sau formare profesională. Acest 
lucru va garanta că, până la sfârșitul anului 2013, sunt menținute 3 700 de posibilități 
de formare pentru tinerii care au abandonat școala timpuriu.  

 În Letonia, au fost alocate 44 de milioane EUR pentru modernizarea echipamentelor și 
a instalațiilor din cadrul școlilor destinate educației profesionale. 

Potrivit rezultatelor acestor 8 „acțiuni-pilot”, acolo unde există voință politică și sprijin 
administrativ la nivel național, există și posibilitatea de a canaliza finanțarea UE în 
vederea sprijinirii încadrării în muncă a tinerilor, inclusiv prin acordarea de sprijin 
IMM-urilor. Pentru a monitoriza această inițiativă, Comisia intenționează: 
 să continue să lucreze cu cele 8 state membre-pilot pentru a finaliza reprogramarea și 

să faciliteze punerea în aplicare rapidă pe teren;  
 să continue să colaboreze, în cadrul inițiativei sale privind „Încadrarea în muncă a 

tinerilor”, cu toate statele membre ale căror niveluri de șomaj în rândul tinerilor se 
situează deasupra nivelului mediu al UE. Au avut loc reuniuni bilaterale cu 15 state 
membre, iar acest aspect va fi abordat și în recomandările Comisiei adresate fiecărei 
țări, care se preconizează că vor fi adoptate la sfârșitul lunii mai a anului 2012;  

 să fie pregătită să sprijine alte state membre atunci când vor (re)programa fondurile 
UE disponibile în vederea sprijinirii încadrării în muncă a tinerilor. 

 
* * 

* 


