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ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ NAUDOJIMAS AUGIMUI IR DARBO 

VIETŲ KŪRIMUI SKATINTI  

ATASKAITA 2012 M. BIRŽELIO 28–29 D. POSĖDŽIAUSIANČIAI EUROPOS 
VADOVŲ TARYBAI 

ES struktūriniai fondai yra itin svarbus augimą skatinančių Europos Sąjungos viešųjų 
investicijų šaltinis. 2007–2013 m. laikotarpiu investicijoms Europos regionuose skirta 
beveik 350 mlrd. EUR struktūrinių fondų lėšų, iš kurių jau išmokėta 132 mlrd. EUR. 
2012–2013 m. investicijų lygis padidės, nes vis daugiau projektų bus užbaigiama. 

ES struktūriniai fondai yra tiek konkreti solidarumo išraiška, tiek pagrindinė ekonomikos 
atgaivinimo ir konvergencijos varomoji jėga. Kartu su valstybių narių teikiamu bendru 
finansavimu ES struktūriniai fondai sudaro labai didelę viešųjų investicijų Europoje dalį, 
o keliose valstybėse narėse struktūrinių fondų lėšomis finansuojama daugiau kaip pusė 
visų viešųjų investicijų. Vykstant būtinam fiskalinio konsolidavimo procesui, ES 
struktūriniai fondai yra labai svarbi priemonė, padedanti užtikrinti Europos klestėjimą 
ateityje ir siekti mūsų bendrų tikslų, nustatytų strategijoje „Europa 2020“. 

Diagrama. Struktūriniai fondai ir nacionalinis bendras finansavimas kaip visų viešųjų investicijų 
procentinė dalis (vidutiniškai 2009–2011 m.) 
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ES struktūriniai fondai ir veiksmai finansų krizei įveikti 

Nuo krizės pradžios Europos Komisija, bendradarbiaudama su šalimis partnerėmis, dėjo 
visas pastangas, kad struktūriniai fondai būtų kuo greičiau panaudoti ten, kur jų labiausiai 
reikia. Europos Komisija pasiūlė keletą naujoviškų būdų, kad struktūrinių fondų lėšos 
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būtų kuo greičiau išmokamos, būtų naudojamos kuo lanksčiau ir kad būtų labiau 
atsižvelgiama į poreikius, visų pirma pažeidžiamiausių valstybių narių. 

Taikant šias priemones, visų pirma 9 valstybėms narėms padidinus bendro ES 
finansavimo dalį ir dar daugiau padidinus labiausiai nuo krizės nukentėjusioms šalims 
skirtą dalį, Europos ekonomikai papildomai jau skirta 14,5 mlrd. EUR. Kitos svarbios 
naujovės, kurios jau davė realios naudos, visų pirma MVĮ visoje Europoje, – pakeistos 
taisyklės, kad būtų galima finansuoti apyvartinį kapitalą.  

Glaudžiai bendradarbiaudama su Europos investicijų banku, Komisija taip pat siekė kuo 
labiau didinti struktūrinių fondų poveikį. Pavyzdžiui, pagal naująjį rizikos pasidalijimo 
mechanizmą tikslinė parama teikiama toms valstybėms narėms, kurioms taikoma 
ekonominio koregavimo programa. Remiantis Europos Komisijos pasiūlymu, ši 
priemonė sukurta tam, kad svarbiems infrastruktūros projektams būtų teikiamos paskolos 
ir garantijos pagal susitarimą su EIB dėl rizikos pasidalijimo. 

Struktūrinių fondų perprogramavimas 

Nors dauguma prioritetų, nustatytų rengiant dabartines struktūrinių fondų programas, 
šiandien tebėra svarbūs, lėšas, skiriamas prastai vykdomiems arba neprioritetiniams 
projektams, galima būtų perkelti, kad būtų remiami nauji arba stiprinami dabartiniai 
prioritetai. 

2008–2011 m. perprogramuota apie 20 mlrd. EUR, kad būtų sprendžiami aktualiausi 
klausimai; iš jų daugiau kaip 16 mlrd. EUR sudaro perprogramuotos Europos regioninės 
plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšos, ir daugiau kaip 3 mlrd. EUR – Europos 
socialinio fondo lėšos.  

Lentelė. Perprogramavimas pagal valstybes nares (2008–2011 m.) 

PERPROGRAMUOTA SUMA  PERPROGRAMUOTA SUMA   Iš viso 
galima 

panaudoti 
ES lėšų* 

Iš viso ERPG ESF 
 

 Iš viso 
galima 

panaudoti 
ES lėšų* 

Iš 
viso ERPG ESF 

ES 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 m. mln. EUR. 
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Perprogramavus lėšas, daugiau tikslinės paramos skiriama augimą skatinančioms 
investicijoms tokiose srityse, kaip moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos, parama MVĮ, 
e paslaugos, infrastruktūra, efektyvus energijos vartojimas, pažeidžiamiausioms 
gyventojų grupėms skirta darbo rinkos politika ir socialinė įtrauktis. Pavyzdžiai: 

- Parama moksliniams tyrimams, inovacijoms ir verslui išaugo 9 proc., t. y. 2 mlrd. 
papildomų lėšų. Pavyzdžiui, 2011 m. peržiūrėjus Lenkijai skiriamas lėšas, ERPF 
teikiama parama mokslinių tyrimų infrastruktūrai, mokslinių tyrimų centrams ir 
įmonėms padidinta 1,1 mlrd. EUR, taip pat padidinta įmonėms teikiama parama. 

- Papildomai skyrus 915 mln. EUR efektyviam energijos vartojimui remti, padidinta 
parama tvarios energetikos prioritetams. Pavyzdžiui, 2010 ir 2011 m. Prancūzija 
perprogramavo dalį iš ERPF skirtų lėšų: perskirstyta didelė efektyviam energijos 
vartojimui remti skirta dalis ir 100 mln. EUR papildomai skirta efektyviam energijos 
vartojimui remti. Investavus 1 mlrd. EUR buvo sukurta arba išsaugota 15 000 darbo 
vietų. 

- Padidinus paramą daugiau kaip 300 MVĮ kapitalo, garantijų ir paskolų priemonių 
visoje ES, pagerėjo MVĮ galimybės gauti finansavimą. Taip sukurta apie 90 000 
darbo vietų ir pritraukta apie 12 mlrd. EUR vertės papildomų privačių investicijų. 

- Europos socialinio fondo lėšos naudotos siekiant labiausiai nuo krizės 
nukentėjusioms pažeidžiamoms grupėms, visų pirma jaunimui, sudaryti geresnes 
galimybes. Ispanija, Vengrija, Airija, Latvija, Lenkija ir Portugalija perskirstė 
1,2 mlrd. EUR, siekdamos spręsti su darbo rinka susijusias problemas, mažinti 
nedarbą ir skatinti darbo vietų kūrimą. Čekija, Italija, Lenkija ir Portugalija padidino 
ESF asignavimus su žmogiškojo kapitalo raida susijusioms investicijoms. 

Atsižvelgiant į jau padarytą pažangą, esama galimybių toliau perskirstyti lėšas, kad būtų 
remiamas augimas ir darbų vietų kūrimas. 2011 m. pabaigoje didelė 2007–2013 m. skirtų 
struktūrinių lėšų dalis dar nebuvo paskirta konkretiems projektams. Nepaskirtų ES lėšų 
dalis valstybėse narėse yra nevienoda, tačiau remiantis apytiksliais vertinimais, visoje ES 
dar turi būti paskirstyta iš viso apie 82 mlrd. EUR. 

Sausio mėn. vykusiame Europos Vadovų Tarybos posėdyje valstybės narės susitarė šias 
lėšas skirti sritims, kurios itin svarbios Europos ekonomikos atsigavimui, visų pirma 
MVĮ remti ir kovoti su jaunimo nedarbu. 

Šį klausimą siekė spręsti Europos Komisijos ir šalių, kuriose jaunimo nedarbo lygis yra 
didžiausias, nacionalinių valdžios institucijų sudarytos bendros veiksmo komandos. 
Nuspręsta perskirstyti arba skubiai sutelkti 7,3 mlrd. EUR struktūrinių fondų lėšų. 
Tikimasi, kad taip 56 000 MVĮ ir 460 000 jaunų žmonių sulauks labai reikalingos 
pagalbos1. 

 
1 Daugiau informacijos apie tai, kaip ES struktūriniai fondai naudojami jaunimui padėti, pateikta adresu 
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_lt.pdf
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Ateities planai 

Europos Komisija pateikė plačių užmojų sanglaudos politikos pasiūlymų 2014–2020 m. 
Priėmus šiuos pasiūlymus bus remiamasi sėkmingais dabartinio programavimo 
laikotarpio pavyzdžiais, bus toliau daugiau dėmesio skiriama augimui ir darbo vietų 
kūrimui, bus stengiamasi užtikrinti, kad struktūriniai fondai padėtų sustiprinti naująją 
Europos ekonomikos valdymo sistemą. 

Be to, iki 2014 m. dar daug galima nuveikti turimas struktūrinių fondų lėšas skiriant 
ekonomikos gaivinimui remti. Europos Komisija ragina valstybes glaudžiai 
bendradarbiauti, kad: 

- būtų nustatytos ir išnaudojamos tolesnės galimybės perprogramuoti struktūrinių 
fondų lėšas, kad būtų remiamas augimas ir darbo vietų kūrimas; 

- būtų sparčiau panaudojamos struktūrinių fondų lėšos, mažinant įsipareigojimų 
panaikinimo riziką ir 

- kad būtų didinama ES struktūrinių fondų ir EIB skolinimo priemonių sinergija, visų 
pirma programoje dalyvaujančiose ir kitose pažeidžiamose šalyse. 

 

* * 
* 


