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ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 

Τα κεφάλαια των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ αποτελούν ζωτική πηγή δημόσιων 
επενδύσεων ευνοϊκών για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την περίοδο 
2007-2013, περίπου 350 δισεκατ. ευρώ από τα διαρθρωτικά αυτά ταμεία κατέστησαν 
διαθέσιμα για επενδύσεις στις ευρωπαϊκές περιοχές, εκ των οποίων 132 δισεκατ. έχουν 
ήδη εκταμιευθεί. Το ποσοστό επενδύσεων θα αυξηθεί το 2012 και το 2013, δεδομένου 
ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των έργων που φθάνουν σε στάδιο ωριμότητας. 

Τα κεφάλαια των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ αποτελούν τόσο έμπρακτη έκφραση της 
αλληλεγγύης όσο και σημαντικό  κινητήριο μοχλό για την οικονομική ανάκαμψη και τη 
σύγκλιση. Παράλληλα με τη συγχρηματοδότηση που παρέχουν τα κράτη μέλη, τα 
κεφάλαια των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο των 
δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη και αντιστοιχούν σε πάνω από το ήμισυ του 
συνόλου των δημόσιων επενδύσεων σε διάφορα κράτη μέλη. Σε μια περίοδο που η 
δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί αναγκαιότητα, τα κεφάλαια των διαρθρωτικών 
ταμείων της ΕΕ προσφέρουν, επομένως, σημαντική συνεισφορά στη μελλοντική 
ευημερία της Ευρώπης και στην επίτευξη των κοινών στόχων μας στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Γράφημα: Κεφάλαια των διαρθρωτικών ταμείων και εθνική συγχρηματοδότηση σε ποσοστό επί του 
συνόλου των δημόσιων επενδύσεων  (μέσος όρος 2009-2011) 
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Τα διαρθρωτικά κεφάλαια της ΕΕ και η απάντηση στη δημοσιονομική κρίση 

Από την έναρξη της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σύμπραξη με τα κράτη μέλη, 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα κεφάλαια των διαρθρωτικών ταμείων να 
διατίθενται γρήγορα εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρότεινε σειρά καινοτόμων μέτρων για να επισπεύσει την εκταμίευση των κεφαλαίων 
των διαρθρωτικών ταμείων και να τα καταστήσει πιο ευέλικτα και κατάλληλα προς τις 
ανάγκες, ιδίως στα πιο ευάλωτα κράτη μέλη. 

Χάρη στα μέτρα αυτά, και ιδίως στην αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ 
σε εννέα κράτη μέλη και στην περαιτέρω προσαύξηση για τις χώρες που πλήττονται 
περισσότερο από την κρίση, έχει ήδη χορηγηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση 14,5 δισεκατ. 
ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μεταξύ των διαφόρων άλλων σημαντικών 
καινοτομιών με απτά επιτόπια αποτελέσματα περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις των 
κανόνων που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης, γεγονός που δίνει 
σημαντική ώθηση στις ΜΜΕ σε ολόκληρη την ΕΕ.  

Η Επιτροπή έχει επίσης επιδιώξει να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των κεφαλαίων των 
διαρθρωτικών ταμείων σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
Για παράδειγμα, παρέχεται στοχοθετημένη στήριξη στα κράτη μέλη που υπόκεινται επί 
του παρόντος σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής υπό μορφή νέου μηχανισμού 
επιμερισμού των κινδύνων. Με βάση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
διευκόλυνση αυτή έχει δημιουργηθεί για να παρέχει δάνεια και εγγυήσεις σε σημαντικά 
έργα υποδομών μέσω διακανονισμού επιμερισμού των κινδύνων με την ΕΤΕπ. 

Αναπρογραμματισμός των κεφαλαίων των διαρθρωτικών ταμείων 

Παρότι πολλές από τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν κατά τον σχεδιασμό των 
σημερινών προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων εξακολουθούν να είναι απολύτως 
επίκαιρες, υπάρχει ωστόσο περιθώριο αναπροσανατολισμού των κεφαλαίων που 
αφιερώνονται σε λιγότερο αποδοτικά ή επείγοντα έργα, ώστε να υποστηριχθούν νέες 
προτεραιότητες ή να ενισχυθούν οι υφιστάμενες. 

Μεταξύ του 2008 και 2011, περίπου 20 δισεκατ. ευρώ αναπρογραμματίστηκαν με τον 
τρόπο αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στις πιο επιτακτικές ανάγκες: άνω 
των 16 δισεκατ. αναπρογραμματίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής και άνω των 3 δισεκατ. ευρώ στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  
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Πίνακας: Αναπρογραμματισμός ανά κράτος μέλος (μεταξύ του 2008 και του 2011) 

ΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ   Σύνολο 
διαθέσιμων 
κεφαλαίων 

ΕΕ* 
Σύνολο ΕΤΠΑ/

ΤΣ ΕΚΤ 
 

 Σύνολο 
διαθέσιμων 
κεφαλαίων 

ΕΕ* 
Σύνολο ΕΤΠΑ/

ΤΣ ΕΚΤ 

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 σε εκατ. ευρώ 

Ο αναπρογραμματισμός αυτός επέτρεψε να παρασχεθεί πιο στοχοθετημένη στήριξη στις 
επενδύσεις που ευνοούν την ανάπτυξη σε τομείς όπως της έρευνας, της ανάπτυξης και 
της καινοτομίας, της στήριξης των ΜΜΕ, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των υποδομών, 
της ενεργειακής απόδοσης, της πολιτικής στον τομέα της αγοράς εργασίας για τις πλέον 
ευάλωτες ομάδες, και της κοινωνικής ένταξης. Για παράδειγμα: 

- η στήριξη στην έρευνα, την καινοτομία και τις επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 9%, 
ποσοστό που ισοδυναμεί με πρόσθετη χρηματοδότηση 2 δισεκατ. ευρώ.  Για 
παράδειγμα, το 2011 μια επανεξέταση των κεφαλαίων που διατέθηκαν στην Πολωνία 
επέτρεψε να αυξηθούν κατά 1,1 δισεκατ. ευρώ η στήριξη του ΕΤΠΑ στις 
ερευνητικές υποδομές, στις δραστηριότητες στα ερευνητικά κέντρα και στις 
επιχειρήσεις, καθώς και η περαιτέρω στήριξη στις επιχειρήσεις· 

- οι προτεραιότητες στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας ενισχύθηκαν με πρόσθετη 
χορήγηση 915 εκατ. ευρώ υπέρ της ενεργειακής απόδοσης.  Για παράδειγμα, κατά το 
2010 και το 2011, η Γαλλία αναπρογραμμάτισε μέρος της χορήγησής της για το 
ΕΤΠΑ ανακατανέμοντας μεγάλο μέρος των υφιστάμενων χορηγήσεων προς όφελος 
της ενεργειακής απόδοσης και αυξάνοντας σε 100 εκατ. ευρώ τις χορηγήσεις υπέρ 
της ενεργειακής απόδοσης.  Τούτο οδήγησε στη δημιουργία ή τη διάσωση 15 000 
θέσεων εργασίας, με συνολική επένδυση 1 δισεκατ. ευρώ· 
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- η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση τονώθηκε χάρη στην αυξημένη στήριξη 
που δόθηκε σε άνω των 300 μηχανισμών ιδίων πόρων, εγγυήσεων και δανείων υπέρ 
των ΜΜΕ σε ολόκληρη την ΕΕ. Το μέτρο αυτό επέτρεψε να δημιουργηθούν περίπου 
90 000 θέσεις εργασίας και να προσελκυσθούν επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 
περίπου 12 δισεκατ. ευρώ. 

- το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρησιμοποιήθηκε για να δοθούν ευκαιρίες στις 
ευάλωτες ομάδες που θίγονται περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση, ιδίως 
τους νέους.  Η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Λεττονία, η Πολωνία και η 
Πορτογαλία έχουν ανακατανείμει 1,2 δισεκατ. ευρώ για να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις στον τομέα της αγοράς εργασίας, να μειώσουν την ανεργία και να 
ευνοήσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Τσεχική Δημοκρατία, η Ιταλία, η 
Πολωνία και η Πορτογαλία αύξησαν τις χορηγήσεις τους στο πλαίσιο του ΕΚΤ για 
τις επενδύσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Με βάση την ήδη επιτευχθείσα πρόοδο, υπάρχει ακόμη περιθώριο για μεγαλύτερη 
ανακατανομή των κεφαλαίων με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης. 
Στο τέλος του 2011, σημαντικό μέρος των διαθέσιμων  κεφαλαίων των διαρθρωτικών 
ταμείων για την περίοδο 2007-2013 δεν είχε ακόμη διατεθεί σε ειδικά έργα. Το ύψος των 
μη διατεθέντων κεφαλαίων ποικίλλει σημαντικά από το ένα κράτος στο άλλο· ωστόσο, 
έχει εκτιμηθεί ότι, συνολικά, πρέπει ακόμη να διατεθούν 82 δισεκατ. ευρώ σε ολόκληρη 
την ΕΕ. 

Επ’ ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιανουαρίου, τα κράτη μέλη συμφώνησαν 
να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότερο τα κεφάλαια αυτά για να παράσχουν 
ενισχυμένη στήριξη στους τομείς που είναι καθοριστικοί για την οικονομική ανάκαμψη 
της Ευρώπης, ιδίως για τη στήριξη των ΜΜΕ και την καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων. 

Οι στόχοι αυτοί αποτέλεσαν το επίκεντρο των εργασιών των κοινών ομάδων δράσης που 
συγκρότησαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία 
σημειώνονται τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας των νέων. Χάρη στις προσπάθειες αυτές, 
προβλέφθηκε η ανακατανομή ή η ταχεία κινητοποίηση 7,3 δισεκατ. ευρώ από τα 
διαρθρωτικά ταμεία. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να παρασχεθεί πολύτιμη στήριξη 
σε 56 000 ΜΜΕ και σε 460 000 νέους1. 

 
1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων με σκοπό την 
παροχή βοήθειας στους νέους, βλ.: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_en.pdf   

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_en.pdf
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Προοπτικές 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει φιλόδοξες προτάσεις για την πολιτική συνοχής 
κατά την περίοδο 2014-2020. Οι προτάσεις αυτές, μόλις εγκριθούν, θα βασιστούν στα 
πολυάριθμα επιτεύγματα που σημειώθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο για να δοθεί 
ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη και την απασχόληση και να διασφαλιστεί ότι 
τα κεφάλαια των διαρθρωτικών ταμείων θα ενισχύουν το νέο ευρωπαϊκό σύστημα 
οικονομικής διακυβέρνησης. 

Επιπλέον, πολλά μπορούν ακόμη να γίνουν πριν από το 2014 για να διοχετευθούν τα 
υφιστάμενα κεφάλαια των διαρθρωτικών ταμείων στην οικονομική ανάκαμψη. 
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά για: 

- να προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι νέες δυνατότητες αναπρογραμματισμού 
των κεφαλαίων των διαρθρωτικών ταμείων, ώστε να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση· 

- να επιταχυνθεί η απορρόφηση των κεφαλαίων των διαρθρωτικών ταμείων, ώστε να 
περιοριστεί ο κίνδυνος ακύρωσης αναλήψεων υποχρεώσεων· και 

- να αυξηθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών κεφαλαίων της ΕΕ και των 
δανείων της ΕΤΕπ, ιδίως στις χώρες που υπόκεινται σε πρόγραμμα και σε άλλες 
ευάλωτες χώρες. 

 

* * 
* 


