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MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVE EDENDAMISE 

RAHASTAMINE ELI STRUKTUURIFONDIDEST  

ARUANNE EUROOPA ÜLEMKOGULE, 28.–29. JUUNI 2012 

ELi struktuurifondid kujutavad endast majanduskasvu soodustavate avaliku sektori 
investeeringute tähtsat allikat Euroopa Liidus. Nende kaudu on investeerimiseks Euroopa 
erinevatesse piirkondadesse ajavahemikul 2007–2013 kättesaadav peaaegu 350 miljardi 
euro suurune summa, millest 132 miljardit eurot on juba välja makstud. Seda mööda, 
kuidas üha enam projekte jõuab küpsesse faasi, suureneb investeeringute määr 2012. ja 
2013. aastal. 

Euroopa struktuurifondid on nii solidaarsuse konkreetne väljendus kui ka oluline 
majanduse elavnemise ja lähenemise tõukejõud. Koos liikmesriikide kaasrahastusega 
annavad struktuurifondid väga olulise osa Euroopa investeeringutest – mitmes 
liikmesriigis üle poole avaliku sektori investeeringutest. Seepärast annavad ELi 
struktuurifondid eelarve hädavajaliku konsolideerimise ajajärgul suure panuse Euroopa 
tulevasse heaolusse ja meie ühiste, strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisse. 

Joonis: struktuurifondid ja liikmesriikide kaasrahastus protsendina kõigist avaliku sektori 
investeeringutest (2009.–2011. aasta keskmine) 
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ELi struktuurifondid ja reaktsioon finantskriisile 

Alates kriisi puhkemisest on Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikidega teinud kõik 
endast sõltuva tagamaks, et struktuurifondide vahendid jõuaksid kiiresti sinna, kus neid 
kõige rohkem vajatakse. Euroopa Komisjon on pakkunud välja mitmeid innovaatilisi 
viise struktuurifondide vahendite jaotamise kiirendamiseks ning nende fondide 
paindlikumaks ja reageerimisvõimelisemaks muutmiseks, eelkõige kõige haavatavamates 
liikmesriikides. 
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Tänu nimetatud meetmetele, eelkõige ELi kaasrahastamise määra suurenemisele 9 
liikmesriigi puhul ja täiendavale abile kriisist enim mõjutatutele, on Euroopa majandusse 
süstitud täiendavalt 14,5 miljardit eurot. Muudeks uuendusteks, millel on olnud mõju 
kohapeal, on olnud eeskirjade muutmine, et lubada käibekapitali rahastamist, millest on 
olnud tohutult abi VKEdele kogu ELis.  

Komisjon tihedas koostöös Euroopa Investeerimispangaga on püüdnud maksimeerida 
struktuurifondide poolse rahastamise mõju. Näiteks pakutakse sihtotstarbelist abi neile 
liikmesriikidele, kus rakendatakse majanduse kohandamise programmi uue 
riskijagamismehhanismi näol. See vahend on loomisel Euroopa Komisjoni ettepanekul 
laenude ja garantiide andmiseks olulistele infrastruktuuriprojektidele EIPga sõlmitud 
riskijaotuskokkuleppe kaudu. 

Struktuurifondide ümberplaneerimine 

Ehkki paljud struktuurifondide praeguste programmide kavandamise ajal 
kindlaksmääratud prioriteedid on ka täna asjakohased, on vajadus suunata vahendid 
ebatõhusatelt või vähem tähtsatelt projektidelt ära, et toetada esilekerkivaid prioriteete 
või tugevdada olemasolevaid. 

2008–2011 on niimoodi ümber planeeritud juba 20 miljardit eurot, et toetada 
pakilisemaid vajadusi. 16 miljardit eurot sellest on planeeritud ümber Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi raames ning 3 miljardit eurot Euroopa 
Sotsiaalfondi raames.  

Tabel: ümberplaneerimine liikmesriigiti (2008–2011) 

ÜMBERPLANEERIMINE  ÜMBERPLANEERIMINE   Olemasolev
ad ELi 

vahendid 
kokku* 

Kokku ERF/ÜF ESF 
 

 Olemasole
vad ELi 

vahendid 
kokku* 

Kokk
u ERF/ÜF 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, miljonid eurod 
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Tänu ümberplaneerimisele on abi keskendunud paremini majanduskasvu soodustavatele 
investeeringutele sellistes valdkondades nagu teadusuuringud, arendustegevus ja 
innovatsioon, VKEde toetamine, e-teenused, infrastruktuur, energiatõhusus, kõige 
haavatavamatele elanikkonnarühmadele suunatud tööturupoliitika ja sotsiaalne 
kaasamine. Näiteks: 

- Toetus teadusuuringutele, innovatsioonile ja ettevõtlustoetusele on suurenenud 9 %, 
mis vastab täiendavale rahastusele 2 miljardi euro ulatuses. Näiteks põhjustas Poola 
eraldiste läbivaatamine 2011. aastal ERFi toetuste suurenemise 1,1 miljardi euro 
võrra infrastruktuurialastele teadusuuringutele, teaduskeskuste ja firmade tegevusele 
ja muule ettevõtlustoetusele. 

- Suurendatud on toetust jätkusuutliku energia prioriteetidele, eraldades 915 miljonit 
eurot energiatõhususe arendamiseks. Näiteks planeeris Prantsusmaa 2010. ja 2011. 
aasta jooksul ümber osa oma ERFi eraldistest, paigutades ümber suure osa 
olemasolevatest energiatõhususe eraldistest ja suurendades energiatõhususe eraldisi 
100 miljoni euro võrra. Tänu sellele loodi või säilitati 1 miljardi euro suuruse 
investeeringu abil 15 000 töökohta. 

- Lihtsustatud on rahastuse kättesaadavust VKEde jaoks tänu rohkem kui 300 VKEde 
kapitali-, garantii- ja laenude rahastamisvahendi suuremale toetamisele kogu ELis. 
Tänu sellele on loodud umbes 90 000 uut töökohta ja meelitatud juurde 
erainvesteeringuid umbes 12 miljardi euro ulatuses. 

- Euroopa Sotsiaalfondi on kasutatud võimaluste loomiseks finantskriisist enim 
mõjutatud haavatavatele elanikkonnarühmadele, eelkõige noortele. Hispaania, 
Ungari, Iirimaa, Läti, Poola ja Portugal paigutasid ümber 1,2 miljardit eurot, et 
lahendada tööturuprobleeme, vähendada töötust ja hoogustada töökohtade loomist. 
Tšehhi Vabariik, Itaalia, Poola ja Portugal suurendasid oma Euroopa Sotsiaalfondi 
eraldisi inimkapitali arendamisega seotud investeeringuteks. 

Tuginedes saavutatud edule võib näha võimalusi täiendavateks ümberpaigutusteks, et 
toetada majanduskasvu ja tööhõivet. 2011. aasta lõpul ei olnud märkimisväärset osa 
struktuurifondide 2007.–2013. aastaks mõeldud vahenditest veel kindlatele projektidele 
eraldatud. Eraldamata ELi vahendite maht erineb liikmesriigiti oluliselt, kuid kogu ELis 
oli hinnanguliselt eraldamata umbes 82 miljardit eurot. 

Liikmesriigid leppisid jaanuaris kogunenud Euroopa Ülemkogul kokku kasutada need 
vahendid võimalikult täielikult ära, et tugevdada toetust Euroopa majanduse elavdamise 
jaoks olulistele valdkondadele, eelkõige VKEde toetamisele ja võitlusele noorte töötuse 
vastu. 

Sellele on keskendunud Euroopa Komisjoni ja riiklike ametiasutuste poolt loodud ühiste 
tegevusüksuste meetmed suurima noorte töötusega liikmesriikides. Selle töö käigus on 
7,3 miljardi euro ulatuses struktuurifondide vahenditest märgitud ümberpaigutamiseks 
või kiirendatud kasutuselevõtmiseks. Eeldatavasti saab tänu sellele toetada 56 000 VKEd 
ja 460 000 noort1. 

 
1 Lisateavet selle kohta, kuidas ELi struktuurifondide vahendeid kasutatakse noorte toetamiseks: 
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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Pilk tulevikku 

Euroopa Komisjon on teinud olulisi ettepanekuid ühtekuuluvuspoliitika kujundamiseks 
aastatel 2014–2020. Nende ettepanekute kohaselt, kui need vastu võetakse, 
keskendutakse praegustele edulugudele tuginedes veelgi enam majanduskasvule ja 
tööhõivele ning eesmärgile, et struktuurifondid tugevdaksid Euroopa uut 
majandusjuhtimise süsteemi. 

Peale selle on enne 2014. aastat veel palju teha praeguste struktuurifondide suunamiseks 
majanduse elavnemise toetuseks. Eelkõige kutsub Euroopa Komisjon liikmesriike üles 
tegema meiega tihedat koostööd selleks, et: 

- tuvastada ja kasutada ära struktuurifondide ümberplaneerimise võimalusi 
majanduskasvu kiirendamiseks ja tööhõive suurendamiseks; 

- kiirendada struktuurifondide vahendite vastuvõtmist, et piirata kulukohustuste 
vabastamise ohtu, ning 

- suurendada ELi struktuurifondide ja EIP laenude koostoimet, eelkõige programmide 
raames ja haavatavates riikides. 
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