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De Structuurfondsen zijn voor de Europese Unie een essentiële bron van 
groeibevorderende openbare investeringen. Voor de periode 2007-2013 is ongeveer 350 
miljard EUR beschikbaar voor investeringen in structurele maatregelen in de 
verschillende regio's van Europa; daarvan is 132 miljard EUR reeds besteed. Naarmate 
meer en meer projecten in 2012 en 2013 hun voltooiing naderen, zal het 
bestedingspercentage toenemen. 

De EU-Structuurfondsen zijn, behalve een concrete uiting van solidariteit, een 
belangrijke motor van economisch herstel en convergentie. Zij zijn, tezamen met de 
cofinanciering die de lidstaten aanbrengen, verantwoordelijk voor een zeer significant 
deel van de overheidsinvesteringen in Europa; in sommige lidstaten gaat het om meer 
dan de helft van alle overheidsinvesteringen. In deze tijden van begrotingsconsolidatie 
leveren de EU-Structuurfondsen bijgevolg een belangrijke bijdrage aan de toekomstige 
welvaart van Europa en aan de verwezenlijking van onze gemeenschappelijke Europa 
2020-doelstellingen. 

Grafiek: %-aandeel van de Structuurfondsen en nationale cofinanciering in de totale 
overheidsinvesteringen (gemiddelde 2009-2011) 
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EU-Structuurfondsen en de respons op de financiële crisis 

De Europese Commissie stelt sinds het uitbreken van de crisis alles in het werk, met de 
lidstaten als partners, om ervoor te zorgen dat de middelen uit de Structuurfondsen snel 
terechtkomen waar zij het hardst nodig zijn. Zij heeft een aantal vernieuwende manieren 
voorgesteld om de uitbetaling van deze middelen te bespoedigen, de flexibiliteit te 
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vergroten en ervoor te zorgen dat sneller op de behoeften wordt ingespeeld, vooral in de 
meest kwetsbare lidstaten. 

Dankzij deze maatregelen, en in het bijzonder een verhoging van het percentage van 
cofinanciering door de EU voor 9 lidstaten en een nieuwe "top-up" voor die welke het 
hardst door de crisis zijn getroffen, is 14,5 miljard EUR extra in de Europese economie 
geïnjecteerd. Een andere belangrijke vernieuwing met een daadwerkelijke impact op het 
terrein betreft de aanpassing van de regels om de financiering van werkkapitaal mogelijk 
te maken, waardoor kleine en middelgrote ondernemingen in de hele EU een krachtige 
impuls hebben gekregen.  

Voorts heeft de Commissie door nauw samen te werken met de Europese 
Investeringsbank ernaar gestreefd het grootst mogelijke voordeel te halen uit de 
Structuurfondsen. Zo wordt via een nieuw risicodelingsmechanisme doelgerichte steun 
verstrekt aan de lidstaten die momenteel een economisch aanpassingsprogramma 
uitvoeren. Deze faciliteit, opgericht op basis van een voorstel van de Europese 
Commissie, heeft tot doel om via risicodeling met de EIB leningen en garanties te 
verstrekken voor belangrijke infrastructuurprojecten. 

Herprogrammering van steun uit de Structuurfondsen 

Hoewel de prioriteiten die bij het opzetten van de huidige Structuurfondsenprogramma's 
zijn aangewezen, nog steeds voor het merendeel geldig zijn, is er ruimte om middelen 
van projecten die niet de gewenste resultaten opleveren of minder dringend zijn 
geworden, over te hevelen naar nieuwe prioriteiten of om bestaande prioriteiten te 
versterken. 

Tussen 2008 en 2011 is zo reeds om en bij de 20 miljard EUR geherprogrammeerd om 
aan de meest urgente behoeften tegemoet te komen, waarvan 16 miljard EUR binnen het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds en ruim 3 miljard EUR 
binnen het Europees Sociaal Fonds.  

Tabel: Geherprogrammeerde middelen per lidstaat (van 2008 tot 2011) 

GEHERPROGRAMMEERD  GEHERPROGRAMMEERD   Totaal 
beschikbare 

EU-middelen* Totaal EFRO/CF ESF 
 

 Totaal 
beschikbare 

EU-
middelen* 

Totaal EFRO/CF 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, in miljoen EUR 
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Dit heeft geleid tot een sterkere concentratie van de steun op groeibevorderende 
investeringen, zoals op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, het mkb, 
elektronische diensten, infrastructuur, energie-efficiëntie, arbeidsmarktmaatregelen voor 
de meest kwetsbare groepen en sociale inclusie. Voorbeelden: 

- Er is 9%, oftewel 2 miljard EUR extra, naar ondersteuning van onderzoek, innovatie 
en het bedrijfsleven gegaan. Zo heeft een herziening van de toegewezen middelen in 
Polen in 2011 ertoe geleid dat de EFRO-steun voor onderzoeksinfrastructuur, 
activiteiten in onderzoekcentra en –bedrijven en andere steun aan bedrijven met 1,1 
miljard EUR werd verhoogd. 

- Ter versterking van de prioriteiten op het gebied van duurzame energie is 915 miljoen 
EUR extra toegewezen voor energie-efficiëntie.  Zo heeft Frankrijk in 2010 en 2011 
een deel van de toegewezen EFRO-middelen geherprogrammeerd door de bestaande 
toewijzingen voor energie-efficiëntie grotendeels te herschikken en 100 miljoen EUR 
extra toe te wijzen voor energie-efficiëntie. Hierdoor konden 15 000 banen worden 
gecreëerd of in stand gehouden met een totale investering van 1 miljard EUR. 

- De toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen is verruimd 
doordat de steun voor meer dan 300 verschillende instrumenten die overal in de EU 
kapitaal, garanties en leningen aan die ondernemingen verstrekken, is opgetrokken. 
Dit heeft geleid tot circa 90 000 nieuwe banen en ongeveer 12 miljard EUR aan 
additionele particuliere investeringen. 

- Het Europees Sociaal Fonds is aangesproken om het hardst door de crisis getroffen 
kwetsbare groepen, in het bijzonder jongeren, aan kansen te helpen. Spanje, 
Hongarije, Ierland, Letland, Polen en Portugal hebben 1,2 miljard EUR herschikt ten 
gunste van arbeidsmarktmaatregelen, het bestrijden van de werkloosheid en het 
ondersteunen van banenschepping. Tsjechië, Italië, Polen en Portugal hebben meer 
ESF-middelen toegewezen aan investeringen om het menselijk potentieel te 
versterken. 

Er is ruimte om, gesterkt door wat er reeds verwezenlijkt is, nog meer middelen ter 
ondersteuning van groei en banenschepping te herschikken. Eind 2011 was een 
significant deel van de beschikbare middelen uit de Structuurfondsen voor de periode 
2007-2013 nog niet aan specifieke projecten toegewezen. Het niet toegewezen deel van 
de EU-middelen verschilt aanzienlijk van lidstaat tot lidstaat, maar geschat wordt dat het 
in totaal om circa 82 miljard EUR gaat. 

De lidstaten zijn op de Europese Raad van januari overeengekomen deze middelen 
maximaal te benutten ter versterking van de steun op terreinen die cruciaal zijn voor het 
economisch herstel van Europa, in het bijzonder steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en het bestrijden van werkloosheid onder jongeren. 

De gezamenlijke actieteams die door de Europese Commissie en de nationale autoriteiten 
zijn opgericht in de lidstaten met het hoogste percentage werklozen onder jongeren, 
hebben hun werkzaamheden hierop toegespitst. 7,3 miljard EUR aan middelen uit de 
Structuurfondsen heeft op deze manier een bestemming gekregen, hetzij via 
herschikking, hetzij via versnelde vrijmaking. Naar verwachting 56 000 kleine en 
middelgrote ondernemingen en 460 000 jongeren zullen hierdoor de broodnodige steun 
krijgen1. 

 
1 Voor nadere informatie over de manier waarop de EU-Structuurfondsen jongeren helpen, zie: 
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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De weg voor ons 

De Europese Commissie heeft voor het cohesiebeleid in de periode 2014-2020 
ambitieuze voorstellen gedaan. Als deze worden goedgekeurd, kunnen de vele positieve 
resultaten van de huidige periode een vervolg krijgen doordat nog meer zal worden 
gefocust op groei en werkgelegenheid en zal worden verzekerd dat de Structuurfondsen 
het nieuwe Europese stelsel van economische governance versterken. 

Daarenboven kan vόόr 2014 nog heel wat worden gedaan om middelen van de huidige 
Structuurfondsen ter bevordering van het economisch herstel in te zetten. In het bijzonder 
doet de Europese Commissie een oproep tot de lidstaten om nauw met haar samen te 
werken voor het volgende: 

- nog nieuwe herprogrammeringsmogelijkheden in het kader van de Structuurfondsen 
te signaleren en te benutten ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid; 

- de opname van middelen uit de Structuurfondsen te versnellen om te voorkomen dat 
deze worden geannuleerd, en 

- een grotere synergie tot stand te brengen tussen de EU-Structuurfondsen en EIB-
leningen, in het bijzonder in de programmalanden en andere kwetsbare landen. 
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