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ES STRUKTŪRFONDU FINANSĒJUMS IZAUGSMEI UN 

NODARBINĀTĪBAI  
ZIŅOJUMS EIROPADOMEI 2012. GADA 28.-29. JŪNIJĀ. 

ES struktūrfondi ir Eiropas Savienībai būtisks izaugsmi veicinošu publisko ieguldījumu 
avots. Laikposmā no 2007. gada līdz 2013. gadam ieguldījumiem Eiropas reģionos ir 
pieejams struktūrfondu finansējums gandrīz 350 miljardu EUR apmērā, no kuriem 
132 miljardi EUR jau ir izmaksāti. Tā kā tiek īstenots arvien lielāks skaits projektu, 
2012. gadā un 2013. gadā ieguldījumu apjoms pieaugs. 

ES struktūrfondi ir gan praktiska solidaritātes izpausme, gan nozīmīgs ekonomikas 
atveseļošanas un konverģences dzinulis. Kopā ar dalībvalstu līdzfinansējumu ES 
struktūrfondi Eiropā veido ļoti ievērojamu publisko ieguldījumu daļu – vairākās 
dalībvalstīs tā ir vairāk nekā puse no visiem publiskajiem ieguldījumiem. Šajā laikposmā, 
kad nepieciešama fiskālā konsolidācija, ES struktūrfondi sniedz nozīmīgu devumu 
Eiropas turpmākajai labklājībai un kopīgo stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanai. 

Diagramma: struktūrfondi un valstu līdzfinansējums kā % no kopējiem publiskajiem ieguldījumiem  
 (vidējie rādītāji 2009.-2011. gadā) 
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ES struktūrfondi un reakcija uz finanšu krīzi 

Kopš krīzes sākuma Eiropas Komisija, darbojoties partnerībā ar dalībvalstīm, ir pielikusi 
visas pūles, lai nodrošinātu, ka struktūrfondus var ātri izmantot, kur tas ir visvairāk 
nepieciešams. Eiropas Komisija ir ierosinājusi vairākus novatoriskus veidus, kā paātrināt 
struktūrfondu finansējuma izmaksu un kā struktūrfondus vērst elastīgākus un 
reaģētspējīgākus, jo īpaši neaizsargātākajās dalībvalstīs. 
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Pateicoties šiem pasākumiem, jo īpaši ES līdzfinansējuma apjoma palielinājumam 
9 dalībvalstīs un turpmākiem papildmaksājumiem saņēmējiem, kurus vissmagāk skārusi 
krīze, Eiropas ekonomikā jau ir iepludināti papildu 14,5 miljardi EUR. Starp citiem 
nozīmīgiem jauninājumiem, kam ir reāla ietekme vietējā līmenī, jāmin grozījumi 
noteikumos, lai atļautu apgrozāmā kapitāla finansēšanu, tādējādi dodot lielu stimulu 
MVU visā ES.  

Komisija ciešā sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku ir arī centusies pēc iespējas 
palielināt struktūrfondu finansējuma ietekmi. Piemēram, tām dalībvalstīm, kurām pašlaik 
piemēro ekonomikas korekciju programmu jauna riska sadales mehānisma veidolā, 
sniedz mērķorientētu atbalstu. Pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumu, šis 
mehānisms tiek veidots, lai izsniegtu aizdevumus un garantijas nozīmīgiem 
infrastruktūras projektiem, izmantojot vienošanos ar EIB par riska sadali. 

Struktūrfondu pārplānošana 

Lai arī virkne prioritāšu, ko izvirzīja laikā, kad tika izstrādātas pašreizējās struktūrfondu 
programmas, joprojām ir pilnībā derīgas, pastāv iespēja līdzekļus no mazāk sekmīgiem 
vai zemākas prioritātes projektiem pārvirzīt tā, lai atbalstītu jaunās vai stiprinātu esošās 
prioritātes. 

Lai apmierinātu vissteidzamākās vajadzības, no 2008. gada līdz 2011. gadam šādi jau ir 
pārplānoti aptuveni 20 miljardi EUR, un vairāk nekā 16 miljardi EUR no šīs summas ir 
pārplānoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda ietvaros, bet vairāk 
nekā 3 miljardi EUR – Eiropas Sociālā fonda ietvaros.  

Tabula: pārplānošana dalībvalstīs (no 2008. gada līdz 2011. gadam) 

PĀRPLĀNOŠANA  PĀRPLĀNOŠANA   Pieejamā 
ES 

finansējum
a kopējais 
apmērs* 

Kopā ERAF/KF ESF 

 
 Pieejamā 

ES 
finansēju

ma 
kopējais 
apmērs* 

Kopā 
ERAF/ 

KF 
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 
 

* miljonos EUR 2007.-2013. gadā 
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Šādas pārplānošanas rezultātā tiek sniegts mērķtiecīgāks atbalsts izaugsmi veicinošiem 
ieguldījumiem tādās jomās kā pētniecība, attīstība un inovācija, atbalsts MVU, e-
pakalpojumi, infrastruktūra, energoefektivitāte, darba tirgus politika attiecībā uz 
neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām un sociālā iekļaušana. Tam ir šādi piemēri. 

- Atbalsts pētniecībai, inovācijai un uzņēmējdarbībai ir palielinājies par 9%, kas ir 
līdzvērtīgi papildu finansējumam 2 miljardu EUR apmērā.  Piemēram, 2011. gadā 
pārskatot Polijas piešķīrumu, tika par 1,1 miljardu EUR palielināts ERAF atbalsts 
pētniecības infrastruktūrām, darbībām pētniecības centros, kā arī atbalsts 
uzņēmumiem un cita veida atbalsts uzņēmējdarbībai. 

- Ilgtspējīgas enerģētikas prioritātēm piešķirts papildu finansējums 915 miljonu EUR 
apmērā, lai uzlabotu energoefektivitāti.  Piemēram, 2010. gadā un 2011. gadā 
Francija pārplānoja daļu no sava ERAF piešķīruma, pārdalot lielu daļu no 
pastāvošajiem piešķīrumiem energoefektivitātei un palielinot piešķīrumus 
energoefektivitātei par 100 miljoniem EUR.  Ar kopējo ieguldījumu 1 miljarda EUR 
apmērā tas ļāva izveidot vai saglabāt 15 000 darbavietas. 

- Ir uzlabota MVU piekļuve finansējumam, visā ES palielinot atbalstu vairāk nekā 
300 MVU pamatkapitāla, garantiju un aizdevumu instrumentiem. Tādējādi ir 
izveidotas aptuveni 90 000 darbavietas, un piesaistīti papildu privātie ieguldījumi 
aptuveni 12 miljardu EUR apmērā. 

- Eiropas Sociālais fonds ir izmantots, lai radītu iespējas neaizsargātajām iedzīvotāju 
grupām, ko vissmagāk skārusi finanšu krīze, jo īpaši jauniešiem. Spānija, Ungārija, 
Īrija, Latvija, Polija un Portugāle pārdalīja 1,2 miljardus EUR, lai risinātu problēmas 
darba tirgū, mazinātu bezdarbu un sekmētu darbavietu izveidošanu. Čehijas 
Republika, Itālija, Polija un Portugāle palielināja savus ESF piešķīrumus 
ieguldījumiem, kas saistīti ar cilvēkkapitāla attīstību. 

Balstoties uz jau gūtajiem panākumiem, pastāv iespēja veikt turpmāku finansējuma 
pārdali, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību. Ievērojama daļa 2007.-2013. gadā 
pieejamā struktūrfondu finansējuma 2011. gada beigās vēl nebija piešķirta konkrētiem 
projektiem. Nepiešķirtā ES finansējuma apjoms dalībvalstīs ievērojami atšķiras, bet 
kopējās aplēses liecina, ka visā ES joprojām ir piešķirami 82 miljardi EUR. 

Dalībvalstis janvāra Eiropadomē vienojās, ciktāl iespējams, šo finansējumu izmantot, lai 
intensīvāk atbalstītu jomas, kuras ir būtiskas Eiropas ekonomikas atveseļošanai, jo īpaši 
atbalstot MVU un cīnoties pret jauniešu bezdarbu. 

Uz to savu darbību ir koncentrējušas Eiropas Komisijas un valstu iestāžu izveidotās 
kopīgās darba grupas dalībvalstīs, kurās ir vislielākais jauniešu bezdarbs. Pateicoties 
šiem centieniem, pārdalei vai paātrinātai mobilizācijai ir rezervēti 7,3 miljardi EUR 
struktūrfondu finansējuma. No šiem līdzekļiem paredzēts sniegt tik nepieciešamo 
atbalstu 56 000 MVU un 460 000 jauniešu1. 

 

 
1 Plašāku informāciju par to, kā ES struktūrfondus izmanto, lai palīdzētu jauniešiem, skatīt: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_lv.pdf  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_lv.pdf
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Skats nākotnē 

Eiropas Komisija ir sniegusi vērienīgus priekšlikumus par kohēzijas politiku laikposmā 
no 2014. gada līdz 2020. gadam. Tiklīdz šie priekšlikumi tiks pieņemti, tie turpinās 
daudzos pašlaik vērojamos veiksmes stāstus, arvien vairāk koncentrējoties uz izaugsmi 
un nodarbinātību un nodrošinot, ka struktūrfondi stiprina Eiropas jauno ekonomikas 
pārvaldības sistēmu. 

Turklāt līdz 2014. gadam vēl var paveikt daudz, lai esošo struktūrfondu finansējumu 
novirzītu ekonomikas atveseļošanas sekmēšanai. Jo īpaši Eiropas Komisija aicina 
dalībvalstis cieši sadarboties ar mums, lai: 

- identificētu un izmantotu turpmākās iespējas struktūrfondu pārplānošanai nolūkā 
veicināt izaugsmi un nodarbinātību; 

- paātrinātu struktūrfondu apgūšanu nolūkā mazināt saistību atcelšanas risku; un 

- palielinātu ES struktūrfondu un EIB aizdevumu mijiedarbību, jo īpaši "programmas 
valstīs" un citās neaizsargātās valstīs. 
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