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STRUKTURNA SREDSTVA EU ZA RAST IN DELOVNA MESTA  

POROČILO EVROPSKEMU SVETU ZA ZASEDANJE 28.–29. JUNIJA 2012 

Sredstva iz strukturnih skladov EU so za Evropsko unijo ključen vir javnofinančnih 
naložb, ki spodbujajo rast. Za naložbe v evropskih regijah je v obdobju 2007–2013 na 
voljo skoraj 350 milijard EUR strukturnih sredstev; od tega je bilo 132 milijard EUR že 
izplačanih. V letih 2012 in 2013, ko bo vse več projektov zapadlo v plačilo, se bo stopnja 
naložb povečala. 

Strukturna sredstva EU so konkreten izraz solidarnosti in hkrati eden glavnih 
spodbujevalcev gospodarske oživitve in konvergence. Skupaj s sofinanciranjem, ki ga 
zagotavljajo države članice, se s strukturnimi sredstvi EU financira zelo velik delež 
javnih naložb v Evropi – v nekaterih državah članicah več kot polovica vseh javnih 
naložb. V času, ko je potrebna fiskalna konsolidacija, sredstva iz strukturnih skladov EU 
tako zagotavljajo zelo pomemben prispevek k prihodnji blaginji Evrope in k doseganju 
skupnih ciljev iz strategije Evropa 2020. 

Slika: Strukturna sredstva in nacionalno sofinanciranje kot % skupnih javnih naložb  
 (povprečje 2009–2011) 
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Strukturna sredstva EU in odziv na finančno krizo 

Evropska komisija si v partnerstvu z državami članicami od začetka krize po najboljših 
močeh prizadeva zagotoviti, da bi strukturna sredstva hitro prišla tja, kjer so najbolj 
potrebna. Komisija je predlagala več inovativnih načinov, da bi se strukturna sredstva 
izplačevala hitreje in bi bilo njihovo zagotavljanje tudi bolj prožno in odzivno, zlasti v 
najranljivejših državah članicah. 
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S temi ukrepi, zlasti s povečanjem stopnje sofinanciranja EU za devet držav članic ter 
nadaljnjim „dodatkom“ za tiste, ki jih je kriza najbolj prizadela, je bilo evropskemu 
gospodarstvu že zagotovljenih dodatnih 14,5 milijarde EUR. Druge pomembne novosti, 
ki so omogočile dejanske učinke na terenu, vključujejo spremembe pravil o financiranju 
obratnih sredstev, kar je ogromna spodbuda za MSP po vsej EU.  

Komisija si skupaj z Evropsko investicijsko banko prizadeva tudi za povečanje učinka 
strukturnih sredstev. Tako se na primer tistim državam članicam, ki trenutno izvajajo 
program gospodarske prilagoditve, zagotavlja namenska podpora v obliki novega 
mehanizma za delitev tveganja. Ta instrument se uvaja na predlog Evropske komisije in 
je namenjen zagotavljanju posojil in jamstev za pomembne infrastrukturne projekte prek 
dogovora o delitvi tveganja z EIB. 

Reprogramiranje strukturnih sredstev 

Čeprav so številne prednostne naloge, ki so bile opredeljene ob pripravi veljavnih 
programov v okviru strukturnih skladov, še vedno povsem relevantne, so na voljo 
možnosti, da se sredstva prerazporedijo z manj uspešnih ali manj bistvenih projektov na 
pomembnejše projekte, ki podpirajo nove prednostne naloge ali krepijo obstoječe. 

Na ta način je bilo v obdobju 2008–2011 za financiranje najnujnejših potreb že 
reprogramiranih okoli 20 milijard EUR, od tega več kot 16 milijard EUR v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada ter prek 3 milijarde EUR 
v okviru Evropskega socialnega sklada.  

Razpredelnica: Reprogramiranje po državah članicah (v obdobju 2008–2011) 

REPROGRAMIRANJE  REPROGRAMIRANJE   Skupna 
razpoložljiva 
sredstva EU* Skupaj ESRR/

KS ESS 
 

 Skupna 
razpoložljiva 

sredstva 
EU* 

Skupaj ESRR/
KS ESS 

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 v mio. EUR 

Te prerazporeditve so omogočile bolj ciljno usmerjeno podporo rasti prijaznim naložbam 
na področjih, kot so raziskave, razvoj in inovacije, podpora MSP, e-storitve, 
infrastruktura, energetska učinkovitost, politika trga dela za najranljivejše skupine in 
socialna vključenost. Primeri: 
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- Podpora za raziskave, inovacije in podjetništvo se je povečala za 9 % oz. za dodatna 
sredstva v višini 2 milijard EUR. Tako se je npr. na podlagi pregleda dodelitve 
Poljski iz leta 2011 podpora iz ESRR za raziskovalno infrastrukturo, dejavnosti in 
raziskovalne centre ter podjetja in druge oblike podpore podjetništvu povečala za 
1,1 milijarde EUR. 

- Prednostne naloge na področju obnovljivih virov energije so bile okrepljene z 
dodatno dodelitvijo za energetsko učinkovitost v višini 915 milijonov EUR. Francija 
je na primer v letih 2010 in 2011 reprogramirala del svoje dodelitve v okviru ESRR, 
in sicer s prerazporeditvijo velikega dela obstoječih dodelitev za energetsko 
učinkovitost in povečanjem dodelitev za energetsko učinkovitost za 100 milijonov 
EUR.  Tako je bilo z naložbo v skupni vrednosti 1 milijarde EUR ustvarjenih ali 
ohranjenih 15 000 delovnih mest. 

- Dostop do financiranja za MSP je bil izboljšan z okrepljeno podporo v obliki 
kapitalskih, jamstvenih in posojilnih instrumentov za več kot 300 MSP po vsej EU. 
Tako je bilo ustvarjenih približno 90 000 delovnih mest, zagotovljena pomoč pa je 
pritegnila tudi dodatne zasebne naložbe v višini okoli 12 milijard EUR. 

- Sredstva iz Evropskega socialnega sklada so bila uporabljena za zagotavljanje 
možnosti za ranljive skupine prebivalstva, ki jih je prizadela finančna kriza, zlasti za 
mlade. Španija, Madžarska, Irska, Latvija, Poljska in Portugalska so prerazporedile 
1,2 milijarde EUR za reševanje izzivov na trgu dela, zmanjšanje brezposelnosti in 
spodbujanje ustvarjanja delovnih mest. Češka, Italija, Poljska in Portugalska so 
povečale dodelitve v okviru ESS za naložbe, povezane z razvojem človeškega 
kapitala. 

Z nadgrajevanjem že doseženega napredka so na voljo možnosti za dodatne 
prerazporeditve za podporo rasti in ustvarjanju delovnih mest. Konec leta 2011 znaten 
delež strukturnih sredstev, ki so na voljo za obdobje 2007–2013, še ni bil dodeljen 
posameznim projektom. Obseg nedodeljenih sredstev EU se po državah članicah precej 
razlikuje, v celoti pa je po oceni za celotno EU nedodeljenih še okoli 82 milijard EUR. 

Države članice so se na januarskem zasedanju Evropskega sveta dogovorile, da bodo ta 
sredstva v čim večji meri porabile za okrepljeno podporo področjem, ki so ključna za 
oživitev evropskega gospodarstva, zlasti za podporo MSP in za zmanjšanje 
brezposelnosti mladih. 

To je bila tudi osrednja tema dela skupnih akcijskih skupin, ki so jih ustanovili Evropska 
komisija in nacionalni organi v državah članicah, v katerih so stopnje brezposelnosti 
mladih najvišje. Na podlagi njihovega dela je bilo za prerazporeditve ali pospešeno 
uporabo sredstev namenjenih 7,3 milijarde EUR strukturnih sredstev. Tako naj bi 
zagotovili nujno potrebno podporo 56 000 MSP in 460 000 mladim1. 

 

 
1 Za več informacij o tem, kako se strukturna sredstva EU uporabljajo za pomoč mladim, glej: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_sl.pdf.  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_sl.pdf
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Načrti za prihodnost 

Evropska komisija je za obdobje 2014–2020 pripravila ambiciozne predloge na področju 
kohezijske politike. Ti predlogi bodo, ko bodo sprejeti, gradili na številnih zgodbah o 
uspehu iz sedanjega obdobja, saj bodo dali še večji poudarek rasti in delovnim mestom 
ter zagotovili, da bodo strukturna sredstva okrepila novi sistem gospodarskega 
upravljanja v Evropi. 

Poleg tega je do leta 2014 mogoče storiti še veliko, da se obstoječa strukturna sredstva 
usmerijo v podpiranje gospodarske oživitve. Evropska komisija zlasti poziva države 
članice k tesnejšemu sodelovanju, da se: 

- opredelijo in izkoristijo nadaljnje možnosti za reprogramiranje strukturnih sredstev za 
spodbujanje rasti in ustvarjanja delovnih mest, 

- pospeši črpanje strukturnih sredstev in s tem omeji tveganje sprostitve prevzetih 
obveznosti ter 

- povečajo sinergije med strukturnimi sredstvi EU in posojili EIB, zlasti v državah z 
dogovorjenim programom ali drugih ranljivih državah. 
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