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ФИНАНСИРАНЕ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС  

ЗА РАСТЕЖ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ 

ДОКЛАД ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, 28—29 ЮНИ 2012 Г. 

Структурните фондове на ЕС представляват изключително важен за Европейския 
съюз източник на стимулиращи растежа публични инвестиции. За периода 2007—
2013 г. по тези фондове на разположение за инвестиране в европейските региони 
има близо 350 млрд. EUR, от които 132 млрд. EUR вече са изплатени. През 2012 и 
2013 г. нивото на инвестициите ще нарасне, тъй като все повече проекти достигат 
етап на готовност за финансиране. 

Структурните фондове на ЕС представляват както конкретен израз на солидарност, 
така и основен двигател за икономическо възстановяване и конвергенция. Заедно с 
предоставяното от държавите членки съфинансиране структурните фондове на ЕС 
съставляват много важна част от публичните инвестиции в Европа — над 
половината от всички публични инвестиции в няколко държави членки. Ето защо в 
момент, когато е необходима бюджетна консолидация, структурните фондове на 
ЕС имат огромен принос за бъдещия просперитет на Европа и за постигането на 
нашите общи цели от стратегията ,,Европа 2020“. 

Диаграма: Структурните фондове и националното съфинансиране като процент от общия 
размер на публичните инвестиции (средно за периода 2009—2011 г.) 
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Структурните фондове на ЕС и отговорът на финансовата криза 

От началото на кризата досега Европейската комисия, която работи в партньорство 
с държавите членки, прави всичко възможно да осигурява бързото достигане на 
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средствата от структурните фондове до местата, където нуждата от тях е най-
голяма. Европейската комисия предложи редица иновативни начини за ускоряване 
на отпускането на средства от структурните фондове и за осигуряване на по-
голямата им гъвкавост и готовност за реакция, особено в най-уязвимите държави 
членки. 

Благодарение на тези мерки, и по-специално на увеличението на процента на 
съфинансиране от ЕС за 9 държави членки, както и на допълнителното 
финансиране за най-засегнатите от кризата, в европейската икономика вече са 
вкарани още 14,5 млрд. EUR. Сред другите важни нововъведения с реален ефект 
по места са направените в правилата промени, които дават възможност за 
финансиране на оборотен капитал — огромна подкрепа за МСП навсякъде в ЕС.  

Комисията също така се опита да постигне максимален ефект от финансирането от 
структурните фондове посредством тясно сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ). Така например на държавите членки, които 
понастоящем изпълняват програма за икономически мерки, се предоставя целева 
подкрепа под формата на нов механизъм за поделяне на риска. По предложение на 
Европейската комисия този механизъм се създава с цел предоставяне на заеми и 
гаранции за важни инфраструктурни проекти посредством договореност с ЕИБ за 
поделяне на риска. 

Препрограмиране на структурните фондове 

Макар че много от приоритетите, определени при създаването на сегашните 
програми по структурните фондове, са напълно валидни и днес, съществува 
възможност да се пренасочват средства от проектите с по-слаби резултати или с 
по-нисък приоритет, за да се предоставя подкрепа за новопоявяващи се приоритети 
или по-засилена подкрепа за съществуващи приоритети. 

По този начин между 2008 г. и 2011 г. са препрограмирани около 20 млрд. EUR за 
подкрепа във връзка с най-належащите нужди, като над 16 млрд. EUR от тях са 
препрограмирани в рамките на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 
и Кохезионния фонд (КФ), а над 3 млрд. EUR — в рамките на Европейския 
социален фонд (ЕСФ).  
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Таблица: Препрограмиране по държави членки (между 2008 г. и 2011 г.) 

ПРЕПРОГРАМИРАНЕ  ПРЕПРОГРАМИРАНЕ   Общ 
размер на 
наличните 
средства 
от ЕС* 

Общо ЕФРР/КФ ЕСФ 
 

 Общ 
размер на 
наличните 
средства 
от ЕС* 

Общо ЕФРР/КФ ЕСФ 

EU 338 821 19 801 16 430 3 371  LT 6 776 430 387 43 

BE 2 064 40 27 13  LU 51 0 0 0 

BG 6 674 461 461 0  HU 24 921 1 114 1 037 77 

CZ 26 540 1 684 1 503 181  MT 840 17 17 0 

DK 510 21 0 21  NL 1 660 142 51 91 

DE 25 489 587 432 155  AT 1 205 38 38 0 

EE 3 404 75 58 17  PL 67 186 4 618 4 098 520 

IE 751 313 96 217  PT 21 412 3 949 3 538 411 

EL 20 210 0 0 0  RO 19 213 153 153 0 

ES 34 658 3 136 1 952 1 184  SI 4 101 305 305 0 

FR 13 449 506 501 5  SK 11 498 630 623 7 

IT 27 958 1 111 821 290  FI 1 596 0 0 0 

CY 612 0 0 0  SE 1 626 0 0 0 

LV 4 530 138 0 138  UK 9 891 331 331 0 
 

*2007—2013 г. в млн. EUR 

Това препрограмиране доведе до по-голямо съсредоточаване на подкрепата върху 
благоприятстващи растежа инвестиции в области като научноизследователската и 
развойна дейност и иновациите, подпомагането на МСП, електронните услуги, 
инфраструктурата, енергийната ефективност, политиката за пазара на труда по 
отношение на най-уязвимите групи и социалното приобщаване. Ето и някои 
примери: 

- Подкрепата за научноизследователската дейност, иновациите и бизнеса се 
увеличи с 9 %, което се равнява на допълнително финансиране в размер на 
2 млрд. EUR.  През 2011 г. например вследствие на извършен преглед на 
разпределените за Полша средства бе направено увеличение в размер на 
1,1 млрд. EUR на финансирането от ЕФРР, предназначено за подпомагане на 
научноизследователски обекти, на дейности в научноизследователски центрове 
и предприятия и за други видове подкрепа за бизнеса. 

- Подкрепата за свързаните с устойчивата енергия приоритети бе засилена, като 
за енергийната ефективност бе отпусната допълнителна сума от 915 млн. EUR.  
През 2010 и 2011 г. например Франция направи препрограмиране на част от 
разпределените за нея средства по ЕФРР, като преразпредели голяма част от 
съществуващите суми за енергийна ефективност и увеличи размера на сумите 
за енергийна ефективност със 100 млн. EUR.  В резултат на това бяха разкрити 
или запазени 15 000 работни места с помощта на инвестиции с общ размер 
1 млрд. EUR. 

- Достъпът на МСП до финансиране бе подобрен чрез увеличаване на подкрепата 
за повече от 300 инструмента за собствен капитал, за гарантиране и за заеми, 
предназначени за МСП в целия ЕС. В резултат на това бяха разкрити около 
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90 000 работни места и бяха привлечени допълнителни частни инвестиции в 
размер на около 12 млрд. EUR. 

- Европейският социален фонд бе използван с цел предоставяне на възможности 
на уязвимите групи лица, които са най-силно засегнати от финансовата криза, и 
по-специално на младите хора. Испания, Унгария, Ирландия, Латвия, Полша и 
Португалия пренасочиха 1,2 млрд. EUR за преодоляване на 
предизвикателствата на своите пазари на труда, за намаляване на безработицата 
и за насърчаване на разкриването на работни места. Чешката република, 
Италия, Полша и Португалия увеличиха размера на своите средства по ЕСФ за 
инвестиции, свързани с развитието на човешкия капитал. 

Въз основа на постигнатия напредък е налице възможност за още преразпределяне 
на средства, за да се подпомогнат икономическият растеж и заетостта. В края на 
2011 г. значителна част от наличните за периода 2007—2013 г. средства от 
структурните фондове все още не бяха разпределени за конкретни проекти. Между 
държавите членки съществуват значителни разлики по отношение на размера на 
неразпределените средства от ЕС, но според тогавашните оценки в рамките на ЕС 
предстоеше да бъдат разпределени общо около 82 млрд. EUR. 

По време на Европейския съвет през януари държавите членки се споразумяха да 
използват тези средства във възможно най-голяма степен, за да предоставят 
засилена подкрепа за областите, които имат решаваща роля за икономическото 
възстановяване на Европа, и по-специално за подпомагане на МСП и за борба с 
младежката безработица. 

Това бе в центъра на дейността на съвместните екипи за действие, сформирани от 
Европейската комисия и националните органи в държавите членки, в които се 
наблюдават най-високите равнища на младежка безработица. В резултат на тяхната 
работа бяха заделени за преразпределяне или за ускорено мобилизиране средства 
от структурните фондове в размер на 7,3 млрд. EUR. Очакванията са по този начин 
да се предостави така необходимата подкрепа за 56 000 МСП и 460 000 младежи1. 

Перспективи 

Европейската комисия внесе амбициозни предложения във връзка с политиката на 
сближаване за периода 2014—2020 г. Когато тези предложения бъдат приети, 
многобройните успехи от настоящия период ще бъдат използвани като основа за 
по-нататъшно развитие, като се засили още повече акцентът върху растежа и 
заетостта и се осигури подсилването на новата европейска система за 
икономическо управление с помощта на структурните фондове. 

Наред с това преди 2014 г. може да се направи още много, за да се канализират 
съществуващите структурни фондове в полза на икономическото възстановяване. 
По-конкретно Европейската комисия призовава държавите членки към по-тясно 
сътрудничество с нас с цел: 

 
1 За повече информация относно начина, по който структурните фондове на ЕС се използват в 
помощ на младите хора: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_bg.pdf   

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_bg.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_bg.pdf
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- откриване и използване на още възможности за препрограмиране на 
структурните фондове, за да се стимулират растежът и заетостта; 

- ускорено усвояване на структурните фондове, за да се ограничи рискът от 
отмяна на бюджетни средства; както и 

- засилване на полезните взаимодействия между структурните фондове на ЕС и 
отпусканите от ЕИБ заеми, по-специално в страните, изпълняващи програми за 
икономически мерки, и в други уязвими страни. 

 

* * 
* 


