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EU-STRUKTURFONDSSTØTTE TIL VÆKST OG 

BESKÆFTIGELSE  

RAPPORT TIL DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. JUNI 2012  

EU's strukturfonde er en vigtig kilde til finansiering af vækstfremmende offentlige 
investeringer i Den Europæiske Union. Der er afsat et beløb på næsten 350 mia. EUR fra 
strukturfondene til investeringer i EU's regioner for perioden 2007-2013, hvoraf 
132 mia. EUR allerede er blevet udbetalt. Investeringerne vil vokse i 2012 og 2013, 
efterhånden som stadig flere projekter vil blive afsluttet. 

EU's strukturfonde er både et konkret udtryk for solidaritet og en væsentlig drivkraft for 
økonomisk genopretning og konvergens. Sammen med samfinansieringen fra 
medlemsstaterne tegner EU's strukturfonde sig for en meget stor del af de offentlige 
investeringer i EU - mere end halvdelen af alle offentlige investeringer i en række 
medlemsstater. I en tid, hvor der er behov for budgetkonsolidering, yder EU's 
strukturfonde således et væsentligt bidrag til den fremtidige velstand i EU og opfyldelsen 
af vore fælles Europa 2020-mål.  

Figur: Strukturfondsmidler og national samfinansiering i % af de samlede offentlige investeringer  
 (gennemsnit 2009-2011) 
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EU's strukturfonde og reaktion på den finansielle krise  

Siden krisen brød ud, har Europa-Kommissionen i fællesskab med medlemsstaterne gjort 
alt for at sikre, at strukturfondsmidlerne når hurtigt frem til de områder, hvor behovet er 
størst. Europa-Kommissionen har foreslået en række nyskabende måder, hvorpå 
strukturfondsmidlerne hurtigere kan udbetales og gøres mere fleksible og tilpasses 
omstændighederne, navnlig i de mest sårbare medlemsstater. 
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Takket være disse tiltag, navnlig en forøgelse af EU's samfinansieringssats for 
9 medlemsstater og en yderligere regulering for de medlemsstater, som er hårdest ramt af 
krisen, er der allerede blevet tilført yderligere 14,5 mia. EUR til den europæiske 
økonomi. Andre vigtige nyskabelser, som har en reel effekt i de enkelte lande, omfatter 
ændringer af reglerne for at give mulighed for finansiering af driftskapital, hvilket i høj 
grad har været med til at styrke små og mellemstore virksomheder i hele EU.  

Kommissionen har også tilstræbt at give strukturfondsmidlerne den størst mulige 
virkning ved at arbejde tæt sammen med Den Europæiske Investeringsbank. Der ydes 
f.eks. målrettet støtte til medlemsstater, som i øjeblikket deltager i et program for 
økonomisk tilpasning, i form af en ny risikodelingsordning. På grundlag af et forslag fra 
Europa-Kommissionen oprettes en sådan ordning for at yde lån og garantier til vigtige 
infrastrukturprojekter gennem en risikodelingsordning med Den Europæiske 
Investeringsbank.  

Omprogrammering af strukturfondsmidler 

Samtidig med at mange af de prioriteringer, som blev fastsat ved udformningen af de 
nuværende strukturfondsprogrammer, stadig er fuldt ud relevante, vil det være muligt at 
flytte midler fra projekter, der ikke lever op til forventningerne eller er prioriteret lavere, 
til nye eller eksisterende prioriteringer. 

Mellem 2008 og 2011 blev der allerede omprogrammeret ca. 20 mia. EUR på denne 
måde for at støtte de mest presserende behov. Heraf er mere end 16 mia. EUR blevet 
omprogrammeret inden for rammerne af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden og mere end 3 mia. EUR inden for rammerne af Den Europæiske 
Socialfond.    

Figur: Omprogrammering pr. medlemsstat (mellem 2008 og 2011) 
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EU-
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rådighed* I alt 

EFRU/ 
Samhø-
righeds-
fonden 

ESF 

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 i mio. EUR 
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Denne omprogrammering har ført til, at der ydes mere målrettet støtte til 
vækstfremmende investeringer på områder som f.eks. forskning, udvikling og 
innovation, støtte til små og mellemstore virksomheder, e-tjenester, infrastruktur, 
energieffektivitet, arbejdsmarkedspolitik for de mest sårbare grupper og social 
integration. Som eksempel kan nævnes: 

- Støtte til forskning, innovation og virksomhedsstøtte er steget med 9 %, svarende til 
yderligere 2 mia. EUR i støtte. I 2001 førte en revision af bevillingerne til Polen 
f.eks. til en stigning på 1,1 mia. EUR i EFRU-støtte til forskningsinfrastrukturer, 
aktiviteter i forskningscentre og virksomheder samt anden virksomhedsstøtte.  

- Prioriteringerne for bæredygtig energi er blevet styrket, idet der er blevet afsat 
yderligere 915 mio. EUR til energieffektivitet. Frankrig omprogrammerede f.eks. 
nogle af sine EFRU-bevillinger i 2010 og 2011 ved at omfordele mange af de 
eksisterende bevillinger til energieffektivitet og øge bevillingerne til 
energieffektivitet med 100 mio. EUR. Dette førte til oprettelse eller bevarelse af 
15 000 arbejdspladser ved hjælp af en samlet investering på 1 mia. EUR. 

- Øget støtte til mere end 300 egenkapital-, garanti- og låninstrumenter for små og 
mellemstore virksomheder i EU har bevirket, at sådanne virksomheder har fået lettere 
adgang til finansiering. Dette har ført til oprettelse af ca. 90 000 arbejdspladser og har 
tiltrukket yderligere private investeringer i en størrelsesorden på ca. 12 mia. EUR.  

- Den Europæiske Socialfund er blevet brugt til at skabe muligheder for de sårbare 
grupper, der er hårdest ramt af den finansielle krise, især unge. Spanien, Ungarn, 
Irland, Letland, Polen og Portugal har omfordelt 1,2 mia. EUR for at løse 
problemerne på arbejdsmarkedet, mindske arbejdsløsheden og fremme 
beskæftigelsen. Den Tjekkiske Republik, Italien, Polen og Portugal har øget deres 
ESF-bevillinger til investeringer i udvikling af menneskelig kapital. 

På grundlag af de fremskridt, der allerede er gjort, vil det være muligt at foretage 
yderligere omfordelinger for at støtte vækst og beskæftigelse. En stor del af de 
strukturfondsmidler, der er til rådighed for perioden 2007-2013, var ved udgangen af 
2011 endnu ikke blevet afsat til specifikke projekter. Der er meget stor forskel på 
omfanget af ikke tildelte EU-midler i de forskellige medlemsstater, men det anslås, at et 
samlet beløb på ca. 82 mia. EUR stadig mangler at blive tildelt i EU.  

Medlemsstaterne blev på Det Europæiske Råd i januar enige om, at disse midler i videst 
mulig omfang skal bruges til at yde intensiv støtte til områder, som er af afgørende 
betydning for den økonomiske genopretning i EU, især for at støtte små og mellemstore 
virksomheder og bekæmpe ungdomsarbejdsløshed.   

Dette har været et centralt element i det arbejde, som er blevet udført af de fælles 
aktionsgrupper, der er blevet oprettet af Europa-Kommissionen og myndighederne i de 
medlemsstater, hvor ungdomsarbejdsløsheden er størst. Gennem dette arbejde er der 
blevet øremærket 7,3 mia. EUR i strukturfondsmidler til omfordeling eller hurtigere 
frigørelse af midler. Denne meget tiltrængte støtte ventes at komme 56 000 små og 
mellemstore virksomheder og 460 000 unge til gavn1. 

 
1 Flere oplysninger om, hvordan EU's strukturfondsmidler anvendes til at hjælpe unge, findes på: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_da.pdf.  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_da.pdf
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Fremtiden 

Europa-Kommissionen har fremsat ambitiøse forslag til samhørighedspolitikken for 
perioden 2014-2020. Når disse forslag er blevet vedtaget, vil de bygge på de mange 
succeshistorier fra den indeværende periode ved at sætte yderligere fokus på vækst og 
beskæftigelse og sikre, at strukturfondsmidlerne styrker EU's nye system for økonomisk 
forvaltning.  

Der er dog stadig meget, der kan gøres inden 2014 for at sikre, at de nuværende 
strukturfondsmidler afsættes til støtte for den økonomiske genopretning. Europa-
Kommissionen opfordrer især medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med den med 
henblik på at:  

- indkredse og udnytte yderligere muligheder for omprogrammering af 
strukturfondsmidlerne for at sætte skub i væksten og beskæftigelsen 

- fremskynde absorptionen af strukturfondsmidlerne for at begrænse risikoen for 
annullering af forpligtelser og 

- øge synergien mellem EU's strukturfondsmidler og EIB's långivning, navnlig i 
programlande og andre sårbare lande.  
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