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 KAMPEN MOT UNGDOMSARBETSLÖSHETEN: UTNYTTJANDE 

AV EU:S STRUKTURFONDER FÖR ATT HJÄLPA UNGDOMAR 

(PRELIMINÄRT RESULTAT PER DEN 21 MAJ 2012) 

Ungdomsarbetslösheten har ökat dramatiskt i spåren av den ekonomiska krisen. EU-
genomsnittet ligger på en nivå över 22 % och i vissa medlemsstater är den till och med så 
hög som 50 %.  Ungdomar löper dubbelt så stor risk för arbetslöshet som den vuxna 
befolkningen. 

Kommissionen har gjort bruk av sina strategier och instrument för hantera dessa 
oacceptabelt höga arbetslöshetsnivåer. I december 2011 lade den fram meddelandet 
Initiativet bättre möjligheter för unga i vilket den fastställer en rad åtgärder för att 
minska ungdomsarbetslösheten. Detta initiativ byggde på flaggskeppsinitiativet Unga på 
väg som redan hade lanserats som ett led i Europa 2020-strategin och på erfarenheterna 
från åtgärder som finansierats via Europeiska socialfonden.  

Tabell 1. Arbetslöshetstal i EU (mars 2012) 

 
Källa: Europeiska kommissionen  

Vid Europeiska rådets informella möte den 30 januari 2012 uppmanade kommissionen 
medlemsstaterna att de som ett led i initiativet Bättre möjligheter för unga skulle 
utveckla och genomföra övergripande initiativ för ge ungdomar sysselsättning, 
utbildning och färdigheter samt införa planer för att skapa arbetstillfällen för ungdomar i 
sina nationella reformprogram.  

Kommissionen har även föreslagit en pilotåtgärd som ska hjälpa de åtta medlemsstater 
som har den högsta ungdomsarbetslösheten att omfördela en del av de anslag de tilldelats 
inom ramen för EU:s strukturfonder till att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Syftet var 
att mobilisera sådana EU-medel som fortfarande fanns tillgängliga för programperioden 
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2007–2013 för att använda dessa till att skapa arbetstillfällen för ungdomar och göra det 
lättare för små och medelstora företag att få tillgång till finansiering, eftersom dessa 
företag är en viktig källa till arbetstillfällen i hela EU.  

Hur stora problemen är och vilka belopp som finns tillgängliga varierar stort mellan 
medlemsstaterna. I slutet av 2011 fanns det uppskattningsvis ca 82 miljarder euro kvar 
att fördela för budgetperioden 2007–2013 inom hela EU.  

En stor del av detta belopp har redan öronmärkts för viktiga projekt på nationell, regional 
och lokal nivå. I och med att kampen mot ungdomsarbetslösheten och stödet till de små 
och medelstora företagen gavs en högre prioritering lyckades kommissionen och de åtta 
medlemsstaterna dock omfördela betydande belopp. Genom att använda sig av tidigare 
erfarenheter och att anpassa prioriteringarna visade det sig vara möjligt att flytta pengar 
från lågpresterande eller lågprioriterade projekt och program till effektivare mål. 

Tabell 2. EU-medel som är kvar att fördela för perioden 2007–2013 (uppskattade belopp i 
slutet av 2011) 

 
Anmärkning: Kommissionens uppskattning av EU-medel som finns kvar inom ramen för programmen och som i slutet 
av 2011 ännu inte fördelats till en viss åtgärd på fältet. Observera att de omfördelningar som skett i början av 2012 
inte beaktats i dessa belopp. * ESF = Europeiska socialfonden. * Eruf = Europeiska regionala utvecklingsfonden.  

 
Pilotåtgärden var inriktad på de åtta medlemsstater som hade en ungdomsarbetslöshet på 
minst 30 % i slutet av 2011, nämligen Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Portugal, Slovakien och Spanien.  

Det inrättades åtgärdsteam bestående av nationella tjänstemän och 
kommissionstjänstemän som under perioden februari–maj 2012 arbetade med att 
målinrikta tillgängliga medel. Såsom framgår av sammanfattningen i tabellen nedan så 
har denna pilotåtgärd redan bidragit till att man kunnat mobilisera stora mängder EU-
medel, bl.a. genom ytterligare (om)programmering.  

Ca 7,3 miljarder euro i EU-medel har genom detta initiativ hittills öronmärkts för ett 
påskyndat tillhandahållande eller omfördelning, vilket kommer att vara till nytta för 
minst 460 000 ungdomar och 56 000 små och medelstora företag.   
 

 

 

Tabell 3. De främsta resultaten av de åtta åtgärdsteamens arbete hittills (den 21 maj 2012)* 
 



3 

 EU-medel som 
återstod att fördela i 

slutet av 2011  
(miljoner euro, 
uppskattning, 

avrundat) 

Medel som tilldelats 
inom ramen för 
åtgärdsteamens 

arbete 
(miljoner euro) 

Antal ungdomar 
som förväntas dra 

nytta (uppskattning, 
avrundat) 

Antal små och 
medelstora företag 
som förväntas dra 

nytta (uppskattning, 
avrundat) 

Sammanlagt 
för  

de åtta 
pilotländerna  

29 800 redan 7 300  över 460 000 över 56 000 

EL 4 300 1 837 278 000 12 400 

ES 10 700 1 100 fastställs senare  7 700 

IE 2 35  upp till 10 200 - 

IT  8 000 3 600 128 300 28 000 

LT 1 050 upp till 50 18 000 200 

LV 450 67 13 600 1 400 

PT 3 000 redan 330 
(beslut inväntas) 

fastställs senare 
(beslut inväntas) 4 500 

SK 
2 300 

295  
(EU-medel och medel 

ur statsbudgeten) 
15 000 2 000 

* Uppgifterna i denna tabell är preliminära. Flera beslut av nationella myndigheter inväntas och de sannolika 
verkningarna av de olika åtgärderna kan fastställas endast med hjälp av en mer ingående bedömning. Irland hade inte 
några icke-tilldelade strukturfondsmedel under den nuvarande programplaneringsperioden, och det faktum att det 
belopp som omfördelas är högre än det belopp som ursprungligen bedömdes vara tillgängligt får därför sin förklaring 
genom omprioriteringen av viss verksamhet.  

De konkreta åtgärderna inbegriper bland annat följande: 

 I Grekland genomförs i samarbete med kommissionens särskilda 
Greklandsarbetsgrupp och andra berörda avdelningar en handlingsplan med 180 
prioriterade projekt och en budget på ca 11 miljarder euro. Handlingsplanen väntas 
leda till att ca 100 000 arbetstillfällen skapas, bland annat i byggnadsbranschen. Efter 
arbetet i åtgärdsteamet för ungdom under våren 2012 vidtas nya målinriktade åtgärder 
för ungdomar samt små och medelstora företag, bland annat ett nytt 
likviditetsinstrument på 500 miljoner euro (som fungerar som garanti för lån från EIB 
till små och medelstora företag i Grekland) som undertecknades den 23 mars 2012. 

 I Spanien har 135 miljoner euro omfördelats till de offentliga arbetsförmedlingarna 
för att hjälpa ungdomar att hitta arbete, och man överväger möjligheten att omfördela 
ytterligare upp till 1 miljard euro. Över 80 miljoner euro kommer att omfördelas till 
åtgärder för ungdomar. 157 miljoner euro har också omfördelats för att skapa en 
tillfällig fond för rörelsekapital till små och medelstora företag, särskilt innovativa 
företag.  

 I Portugal väntas ett antal beslut fattas på området. Regeringen överväger bland annat 
en omfördelning av 140 miljoner euro för att stödja 35 500 ungdomar inom ramen för 
sitt ”sysselsättningspass”-program som främst går ut på praktik i nyckelbranscher, 
samt en ökning av stödåtgärderna för små och medelstora företag med 1,13 miljarder 
euro (med finansiering bl.a. från EIB och privata banker).  

 I Italien inleddes i fjol ett omfattande arbete med att prioritera av utgifterna, vilket 
ledde till att hälften av de tillgängliga medlen (3,6 miljarder euro av totalt 8 
miljarder) tilldelades, särskilt i landets sydliga regioner. Här ingick bland annat 
finansiering av en anställbarhetsplan på Sicilien, som väntas komma ca 50 000 



4 

ungdomar till godo, och ny utbildningsverksamhet för 65 300 studerande från södra 
Italien. Utöver detta skulle 13 nya studentutbytesplatser kunna erbjudas inom ramen 
för Erasmus/Leonardo. Dessutom inleddes ett betydande initiativ (till ett belopp av 
311 miljoner euro) för att komma tillrätta med skolavhopp i konvergensregionerna 
och ytterligare medel (100 miljoner euro) kanaliseras till stöd för entreprenörskap 
bland ungdomar. 

 I Litauen kommer antalet unga arbetslösa som får direkt EU-stöd att öka från 12 000 
till 21 000 under de kommande två åren. När det gäller små och medelstora företag 
har bl.a. en omfördelning gjorts till förmån för investeringar i produktion med ett högt 
mervärde och utveckling av tjänster till företag, till ett belopp av  
12,45 miljoner euro. 

 I Slovakien kommer 70 miljoner euro (från EU och statsbudgeten) på grundval av 
regeringens beslut från mitten av maj 2012 att användas till nationella projekt för 
ungdomar i de regioner där arbetslösheten är högst. 220 miljoner euro (från EU och 
statsbudgeten) kommer att användas till att stödja små och medelstora företag, med 
fokus på att skapa arbetstillfällen. Dessa åtgärder bör tillsammans skapa eller ge stöd 
till 15 000 arbetstillfällen för ungdomar. 

 I Irland överfördes 25 miljoner euro till det integrerade Youthreach-programmet, som 
erbjuder utbildning och arbetspraktik för ungdomar som har lämnat skolan tidigt utan 
kvalifikationer eller yrkesutbildning. På detta sätt kan  
3 700 praktikplatser erbjudas för skolavhoppare fram till slutet av 2013.  

 I Lettland tilldelades 44 miljoner euro för en uppdatering av utrustning och 
anläggningar i yrkesutbildningsanstalter. 

Resultaten från dessa åtta pilotländer visar att det med hjälp av politisk vilja och 
administrativt stöd på nationell nivå är möjligt att kanalisera EU-medel till stöd för 
sysselsättning för ungdomar, inbegripet stöd genom små och medelstora företag. För att 
följa upp detta initiativ har kommissionen för avsikt att göra följande: 

 Fortsätta arbeta med de åtta medlemsstater som ingår i pilotprojektet för att slutföra 
omprogrammeringen och underlätta ett snabbt genomförande på fältet.    

 Fortsätta att samarbeta inom ramen för sysselsättningsinitiativet för unga (Youth 
Employment Initiative) med alla medlemsstater där arbetslösheten bland ungdomar är 
högre än EU-genomsnittet. Bilaterala möten har ägt rum med 15 av dessa länder och 
frågan kommer också att tas upp i kommissionens landsspecifika rekommendationer 
som väntas antas i slutet av maj 2012.   

 Ha beredskap för att kunna bistå andra medlemsstater vid om(programmeringen) av 
tillgängliga EU-medel för att stödja sysselsättningen bland ungdomar. 
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