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EU:s strukturfonder är en viktig källa till tillväxtfrämjande offentliga investeringar för 
Europeiska unionen. Nästan 350 miljarder euro i strukturfondsmedel har ställts till 
förfogande för investeringar i EU:s regioner under perioden 2007–2013, varav 132 
miljarder euro redan har betalats ut. Investeringsgraden kommer att öka 2012 och 2013 i 
takt med att allt fler projekt når sin mognadsfas. 

EU:s strukturfonder är både ett konkret uttryck för solidaritet och en viktig drivkraft för 
ekonomisk återhämtning och konvergens. Tillsammans med medfinansieringen från 
medlemsstaterna finansierar EU:s strukturfonder en mycket stor andel av de offentliga 
investeringarna i Europa – över hälften i flera medlemsstater. I tider av nödvändig 
finanspolitisk konsolidering bidrar EU:s strukturfonder därför väsentligt till Europas 
framtida välstånd och uppnåendet av våra gemensamma mål för Europa 2020-strategin. 

Diagram: Strukturfonder och nationell medfinansiering i % av de totala offentliga investeringarna  
 (genomsnitt 2009–2011) 
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EU:s strukturfonder och åtgärder mot finanskrisen 

Alltsedan krisen bröt ut har Europeiska kommissionen, i partnerskap med 
medlemsstaterna, gjort sitt yttersta för att garantera att strukturfonderna kan sättas in 
snabbt där de behövs mest. Kommissionen har föreslagit ett antal innovativa sätt att 
påskynda utbetalningen från strukturfonderna och göra dem mer flexibla och lyhörda, 
särskilt i de mest utsatta medlemsstaterna. 
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Tack vare dessa åtgärder, särskilt ökningen av nio medlemsstaters EU-medfinansiering 
och ett extra påslag för dem som drabbats värst av krisen, har ytterligare 14,5 miljarder 
euro redan skjutits till den europeiska ekonomin. Andra viktiga innovationer med 
konkret effekt på fältet har omfattat ändringar av de regler som tillåter finansiering av 
rörelsekapital, vilket inneburit en rejäl vitamininjektion för små och medelstora företag 
runtom i EU.  

Kommissionen har också strävat efter att maximera strukturfondsfinansieringens effekt 
genom ett nära samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB). Som exempel kan 
nämnas att man ger målinriktat stöd i form av en ny riskdelningsmekanism till de 
medlemsstater som genomgår ett ekonomiskt anpassningsprogram. Denna facilitet, som 
grundar sig på ett förslag från Europeiska kommissionen, införs för att man ska kunna 
bevilja lån och garantier för stora infrastrukturprojekt via ett riskdelningsarrangemang 
med EIB. 

Omfördelning av strukturfondsmedel 

Många av de prioriteringar som identifierades när de nuvarande 
strukturfondsprogrammen utformades är fullt relevanta än i dag,  men det finns utrymme 
för att omfördela resurser från illa fungerande eller lägre prioriterade projekt för att i 
stället stödja framväxande prioriteringar eller stärka befintliga prioriteringar. 

Redan mellan 2008 och 2011 omfördelades cirka 20 miljarder euro på det här sättet till 
stöd för de mest akuta behoven, varav 16 miljarder euro inom Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden och över 3 miljarder euro inom 
Europeiska socialfonden.  

Tabell: Omfördelning per medlemsstat (2008–2011) 

OMFÖRDELNING  OMFÖRDELNING   
Tillgängliga 
EU-medel 

totalt* Totalt 

Eruf/ 
Samman-
hållnings-

fonden 

ESF 

 
 Tillgäng-

liga EU-
medel 
totalt* Totalt 

Eruf/ 
Samman-
hållnings-

fonden 

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 i miljoner euro 
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Denna omfördelning har resulterat i ett mer fokuserat stöd för tillväxtvänliga 
investeringar t.ex. inom forskning, utveckling och innovation, stöd till små och 
medelstora företag, e-tjänster, infrastruktur, energieffektivitet, arbetsmarknadspolitik för 
de mest utsatta grupperna samt social delaktighet. Exempel: 

- Stödet till forskning, innovation och företag har ökat med 9 %, vilket motsvarar 2 
miljarder euro i tilläggsfinansiering. Som exempel kan nämnas att man 2011 gjorde 
en översyn av de medel som anslagits för Polen, vilket ledde till en ökning av Eruf-
stödet med 1,1 miljarder euro för forskningsinfrastruktur, aktiviteter i 
forskningscentra och företag samt annat företagsstöd. 

- De prioriteringar som gäller hållbar energi har förstärkts med en ytterligare tilldelning 
på 915 miljoner euro för energieffektivitet. Som exempel kan nämnas att Frankrike 
under 2010 och 2011 lade om en del av sitt Eruf-anslag genom att omfördela en stor 
del av de befintliga anslagen för energieffektivitet och öka anslagen för 
energieffektivitet med 100 miljoner euro. Detta skapade eller säkrade 15 000 
arbetstillfällen, med investeringar på totalt 1 miljard euro. 

- Tillgången till finansiering för små och medelstora företag har främjats genom ökat 
stöd för mer än 300 kapital-, garanti- och låneinstrument för små och medelstora 
företag i hela EU. Detta har skapat cirka 90 000 arbetstillfällen och lockat privata 
investeringar på cirka 12 miljarder euro. 

- Europeiska socialfonden har använts till att skapa möjligheter för de utsatta grupper 
som påverkas mest av finanskrisen, särskilt ungdomar. Irland, Lettland, Polen, 
Portugal, Spanien och Ungern har omfördelat 1,2 miljarder euro för att komma till 
rätta med problem på arbetsmarknaden, minska arbetslösheten och främja skapandet 
av sysselsättning. Italien, Polen, Portugal och Tjeckien har ökat sina anslag från 
Europeiska socialfonden för investeringar som avser utvecklande av humankapital. 

På grundval av de framsteg som redan gjorts finns det utrymme för ytterligare 
omfördelning för att stödja tillväxt och sysselsättning. I slutet av 2011 hade en betydande 
andel av den strukturfondsfinansiering som fanns tillgänglig för perioden 2007–2013 
ännu inte anslagits för specifika projekt. Variationerna mellan medlemsstaterna är stora 
när det gäller mängden ofördelad EU-finansiering, men totalt sett uppskattades det att det 
fortfarande fanns omkring 82 miljarder euro att fördela runtom i EU. 

Medlemsstaterna kom under Europeiska rådets möte i januari överens om att i möjligaste 
mån använda dessa medel till att ge ökat stöd till områden som har avgörande betydelse 
för Europas ekonomiska återhämtning, och särskilt då stöd till små och medelstora 
företag och kampen mot ungdomsarbetslöshet. 

Detta har stått i fokus för det arbete som utförts av de arbetsgrupper för gemensamma 
åtgärder som Europeiska kommissionen och de nationella myndigheterna har skapat i de 
medlemsstater som har den högsta ungdomsarbetslösheten. Genom detta arbete har 7,3 
miljarder euro i strukturfondsmedel öronmärkts för omfördelning eller snabbare 
mobilisering av resurser. Detta väntas tillhandahålla ett välbehövligt stöd för 56 000 små 
och medelstora företag och 460 000 ungdomar.1

 
1 Mer information om hur EU:s strukturfonder används för att hjälpa ungdomar finns på följande adress: 
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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Framtidsutsikter 

Europeiska kommissionen har lagt fram långtgående förslag för perioden 2014–2020 när 
det gäller sammanhållningspolitiken. Dessa förslag kommer, när de väl antagits, att 
bygga vidare på de många lyckade satsningar som gjorts under den nuvarande perioden 
genom att ytterligare öka fokuseringen på tillväxt och sysselsättning och garantera att 
strukturfonderna stärker EU:s nya system för ekonomisk styrning. 

Dessutom finns det ännu mycket som kan göras före 2014 för att styra befintliga 
strukturfondsmedel till stöd för ekonomisk återhämtning. Medlemsstaterna uppmanas 
särskilt att samarbeta nära med Europeiska kommissionen för att 

- identifiera och utnyttja ytterligare möjligheter till omfördelning av 
strukturfondsmedel för att främja tillväxt och sysselsättning, 

- påskynda utnyttjandet av strukturfondsmedel för att minska risken för att de dras 
tillbaka, och 

- öka synergieffekterna mellan EU:s strukturfonder och EIB:s utlåning, särskilt i 
programländer och andra utsatta länder. 

 

* * 
* 


