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EU:N RAKENNERAHASTOT EDISTÄMÄÄN KASVUA JA 

TYÖLLISYYTTÄ  

KERTOMUS EUROOPPA-NEUVOSTOLLE 28.–29. KESÄKUUTA 2012 

EU:n rakennerahastot ovat elintärkeä lähde kasvua edistävien julkisten investointien 
toteuttamiseksi Euroopan unionissa. Euroopan eri alueilla voidaan käyttää investointien 
toteuttamiseen lähes 350 miljardia euroa rakennerahastovaroja kaudella 2007–2013. 
Tästä määrästä on jo maksettu 132 miljardia euroa. Vuosina 2012 ja 2013 investointiaste 
nousee, kun yhä useammat hankkeet pääsevät täyteen vauhtiin.  

EU:n rakennerahastot ovat paitsi konkreettinen keino osoittaa yhteisvastuuta myös 
merkittävä talouden elpymisen ja lähentymisen moottori. Yhdessä jäsenvaltioiden 
myöntämän yhteisrahoituksen kanssa EU:n rakennerahastot vastaavat hyvin suuresta 
osasta Euroopassa tehtävistä julkisista investoinneista – useissa jäsenvaltioissa niiden 
osuus on yli puolet kaikista julkisista investoinneista. Aikana, jolloin julkista taloutta on 
tarpeen vakauttaa, EU:n rakennerahastot edistävät merkittävällä tavalla Euroopan tulevaa 
vaurautta ja Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen yhteisten tavoitteiden toteutumista. 

Kaavio: Rakennerahastot ja kansallinen yhteisrahoitus prosentteina kaikista julkisista 
investoinneista (vuosien 2009–2011 keskiarvo) 
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EU:n rakennerahastot ja finanssikriisiin reagoiminen 

Finanssikriisin alusta alkaen Euroopan komissio on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
pyrkinyt kaikin keinoin varmistamaan, että rakennerahastovarat päätyvät nopeasti sinne, 
missä niitä eniten tarvitaan. Euroopan komissio on ehdottanut useita innovatiivisia 
keinoja nopeuttaa rakennerahastovarojen maksatuksia, jotta niiden avulla voitaisiin 
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vastata rahoitustarpeisiin joustavammin ja tehokkaammin erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmissa jäsenvaltioissa. 

Näiden toimenpiteiden ansiosta ja erityisesti korottamalla EU:n yhteisrahoitusastetta 
yhdeksässä jäsenvaltiossa ja myöntämällä kriisin pahiten koettelemille jäsenvaltioille 
erityistä lisätukea on Euroopan talouteen saatu lisävaroja jo 14,5 miljardia euroa. Muita 
tärkeitä innovaatioita, joilla on ollut todellista vaikutusta kentällä, on sääntöjen 
muuttaminen niin, että rahoitusta voidaan myöntää yritysten käyttöpääoman 
vahvistamiseen. Tämä on ollut valtava piristysruiske pk-yrityksille kaikkialla EU:ssa.  

Komissio on myös pyrkinyt hyödyntämään rakennerahastovaroja mahdollisimman 
tehokkaasti tekemällä tiivistä yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa. 
Esimerkkinä tästä mainittakoon kohdennetun tuen myöntäminen talouden 
sopeutusohjelmaa toteuttaville jäsenvaltioille uuden riskinjakovälineen muodossa. Tämä 
rahoitusväline on perustettu Euroopan komission ehdotuksesta, ja sillä helpotetaan 
lainojen ja takausten myöntämistä suurille infrastruktuurihankkeille EIP:n kanssa 
toteutettavan riskinjakojärjestelyn avulla. 

Rakennerahastovarojen uudelleenkohdentaminen 

Monet nykyisten rakennerahasto-ohjelmien suunnitteluvaiheessa määritetyt painopisteet 
ovat edelleen voimassa. Eräistä vain osittain toteutetuista tai vähemmän tärkeistä 
hankkeista voidaan kuitenkin siirtää varoja uusien painopisteiden tukemiseen tai 
nykyisten painopisteiden vahvistamiseen. 

Vuosina 2008–2011 varoja on kohdennettu tällä tavoin uudelleen kaikkein kiireisimpiin 
tarpeisiin noin 20 miljardia euroa. Tästä määrästä yli 16 miljardia euroa on ohjattu 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja koheesiorahaston (KR) ja yli 3 miljardia euroa 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta.  

Taulukko: Uudelleen kohdennetut varat jäsenvaltioittain (vuosina 2008–2011) 

UUDELLEEN KOHDENNETUT 
VARAT 

 UUDELLEEN 
KOHDENNETUT VARAT 

  EU-varoja 
käytettä-

vissä 
yhteensä* Yht. EAKR / 

KR ESR  

 EU-varoja 
käytettä-

vissä 
yhteensä* Yht. EAKR / 

KR ESR 

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, miljoonina euroina 



3 

                                                

Kohdentamalla varoja uudelleen on voitu keskittää tukea kasvua edistäviin 
investointeihin muun muassa tutkimuksen, kehittämisen ja innovaation alalla, vahvistaa 
pk-yrityksiä ja sähköisen hallinnon palveluja, infrastruktuurihankkeita ja 
energiatehokkuutta sekä edistää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien 
hyväksi toteutettavia työmarkkinatoimia ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa. 
Esimerkkinä voidaan mainita mm. seuraavat toimet: 

- Tuki tutkimukselle, innovaatiotoiminnalle ja yrityksille on lisääntynyt 9 prosenttia, 
mikä vastaa 2 miljardin euron lisärahoitusta. Esimerkiksi vuonna 2011 Puolan 
määrärahojen uudelleentarkastelun ansiosta saatiin 1,1 miljardin euron lisärahoitus 
EAKR:n tukeen tutkimusinfrastruktuureille, tutkimuskeskusten toiminnalle sekä 
liikeyrityksille ja muuhun yritystukeen. 

- Kestävään energiaan liittyviä painopisteitä on vahvistettu myöntämällä 
energiatehokkuutta edistäviin toimiin 915 miljoonaa euroa lisävaroja. Esimerkiksi 
Ranska kohdensi vuosina 2010 ja 2011 uudelleen osan EAKR-määrärahoistaan. Suuri 
osa nykyisistä energiatehokkuuden edistämiseen tarkoitetuista varoista kohdennettiin 
uudelleen, minkä lisäksi energiatehokkuuden tukemiseen myönnettiin 100 miljoonaa 
euroa lisävaroja. Tämän ansiosta voitiin turvata 15 000 työpaikkaa ja toteuttaa 
yhteensä 1 miljardin euron investoinnit. 

- PK-yritysten rahoituksen saatavuutta on parannettu myöntämällä lisätukea yli 300:lle 
pk-yritysten pääoma-, takaus- ja luottovälineelle eri puolilla EU:ta. Tämän ansiosta 
on voitu luoda noin 90 000 työpaikkaa ja houkutella yksityisiä lisäinvestointeja noin 
12 miljardia euroa. 

- Euroopan sosiaalirahaston avulla on luotu mahdollisuuksia finanssikriisistä pahiten 
kärsineille, muita heikommassa asemassa oleville ryhmille, etenkin nuorille. Espanja, 
Unkari, Irlanti, Latvia, Puola ja Portugali kohdensivat uudelleen 1,2 miljardia euroa 
työmarkkinoiden haasteisiin tarttumista, työttömyyden vähentämistä ja työpaikkojen 
luomisen tehostamista varten. Tšekki, Italia, Puola ja Portugali kasvattivat Euroopan 
sosiaalirahastoon liittyviä määrärahoja, jotka on tarkoitettu inhimillisen pääoman 
kehittämistä edistäviin investointeihin. 

Jo saavutetun edistyksen pohjalta on mahdollista kohdentaa uudelleen lisää varoja 
kasvun ja työllisyyden tukemiseksi. Vuoden 2011 lopussa huomattava määrä kaudelle 
2007–2013 osoitetuista rakennerahastovaroista oli edelleen kohdentamatta hankkeisiin. 
Kohdentamattomien EU-varojen määrä vaihtelee huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen, 
mutta kaiken kaikkiaan tällaisia varoja arvioidaan olleen eri puolilla EU:ta noin 82 
miljardia euroa. 

Jäsenvaltiot sopivat tammikuun Eurooppa-neuvostossa, että varat käytettäisiin 
mahdollisuuksien mukaan tehostetun tuen antamiseen alueille, jotka ovat Euroopan 
talouden elpymisen kannalta erityisen merkityksellisiä ja erityisesti pk-yritysten 
tukemiseen ja nuorisotyöttömyyden torjuntaan. 

Tätä tehtävää hoitamaan on Euroopan komission ja kansallisten viranomaisten toimesta 
perustettu toimintaryhmiä niihin jäsenvaltioihin, joissa nuorisotyöttömyyden aste on 
korkein. Tämän työn puitteissa on varattu 7,3 miljardia euroa rakennerahastovaroja 
uudelleenkohdennettavaksi tai käytettäväksi nopeutetun aikataulun mukaisesti. Näin 
toivotaan saatavan kipeästi kaivattua tukea 56 000 pk-yritykselle ja 460 000 nuorelle.1

 
1 Lisätietoa EU:n rakennerahastojen käytöstä nuorten tilanteen helpottamiseksi, ks. 
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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Tulevaisuudennäkymät 
Euroopan komissio on laatinut koheesiopolitiikan alalla kunnianhimoisia ehdotuksia 
kaudelle 2014–2020. Kun ehdotukset on hyväksytty, ne vievät eteenpäin monia nykyisiä 
menestystarinoita. Ne tehostavat keskittymistä kasvuun ja työllisyyteen ja varmistavat, 
että rakennerahastovaroilla vahvistetaan Euroopan uutta talousohjausjärjestelmää. 

Ennen vuotta 2014 voidaan vielä toteuttaa paljon toimenpiteitä, joiden avulla olemassa 
olevia rakennerahastovaroja kanavoidaan talouden elpymisen tueksi. Euroopan komissio 
kehottaa jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä erityisesti seuraavien tavoitteiden 
saavuttamiseksi:  

- löydetään ja hyödynnetään uusia mahdollisuuksia rakennerahastovarojen 
uudelleenohjelmoimiseksi kasvun ja työllisyyden edistämiseen; 

- nopeutetaan rakennerahastovarojen käyttöä, jotta voidaan rajoittaa määrärahojen 
peruuntumisen riskiä; ja 

- lisätään EU:n rakennerahastovarojen ja EIP:n luottojen välistä synergiaa erityisesti 
ohjelmamaissa ja muissa haavoittuvissa maissa. 

 

* * 
* 


