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▶ struKturáLis ALAPOK, 
AmELyEK sEGítEnEK Az 
Eu-nAK KiLáBALni  
A GAzDAsáGi VáLsáGBÓL

nagyobb társfinanszírozási  
arány öt országban

Kiemelt figyelem irányul azokra a tagállamokra, amelyek 
különleges gazdasági segítségben részesülnek – ezek az úgy-
nevezett „programországok” (Görögország, Írország, Lettor-
szág, Portugália és Románia).

Az EU-tagállamok kormányai és az Európai Parlament 2011 
decemberében egy átmeneti eszköz létrehozásáról állapod-
tak meg, amely lehetővé teszi az európai uniós társfinanszí-
rozás átmenetileg akár 10 százalékponttal való növelését 
ezen különleges segítséget igénylő országok esetében. 

Így a rendelkezésre álló EU-finanszírozás növelése nélkül 
válik lehetővé a szóban forgó négy ország – Görögország, 
Lettország, Portugália és Románia – projektjeinek akár 95 %- 
os társfinanszírozása a 2007 és 2013 közötti pénzügyi  
tervezési időszakban. 

Írország esetében a társfinanszírozási arány jelenleg legfel-
jebb 60 százalék lehet; korábban ez az érték 50 % volt. A társ-
finanszírozási arány növelése a jövőben kizárólag az érintett 
tagállamok kérésére történhet, és csak az alatt az idő alatt 
érhető el, amíg az adott ország makroökonómiai szintű segít-
ségnyújtásban részesül.

A jelenlegi, megszorításokkal teli gazdasági helyzetben, ami-
kor az országok költségvetése szigorú korlátok között mozog, 
a társfinanszírozás átmeneti serkentése pozitív és örömmel 
fogadott lépés a növekedést ösztönző beruházások folyta-
tása szempontjából. 

2009 óta tartó tevékenység

2009 áprilisában számos jelentős intézkedés lépett hatályba 
annak érdekében, hogy az EU kohéziós politikája nagyobb 
hatást tudjon kifejteni és eközben rugalmas lehessen. A finan-
szírozási folyamatok felgyorsítását célzó jogalkotási változások 
és egyéb ajánlások középpontjában az adminisztráció leegy-
szerűsítése, a programvezetőknek biztosított nagyobb rugal-
masság, a tevékenységek előtérbe helyezése, a tőkeinjekciók, 
valamint a technikai támogatás fokozott használata állt.

Ezzel kapcsolatban 13 egyéni intézkedésre érkezett javaslat. 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai 
Szociális Alap (ESZA) programjaihoz például 6,25 milliárd euró 
értékű előlegfizetést rendeltek hozzá, serkentve ezzel a nem-
zeti, regionális és helyi hatóságok készpénzforgalmát. Az elő-
legfizetések teljes összege mára eléri a 11,25 milliárd eurót.

Az európai gazdaság újraélesztését, a munkahelyek 
teremtését és a gazdasági növekedés serkentését 
célzó stratégiák egy része kiemelt figyelmet fordít az 
eu strukturális alapjaira, és azokat célirányos beruhá-
zási csatornaként használja fel. napjainkban kiemelt 
szempont a rendelkezésre álló beruházások gyorsabb 
folyósítása, és néhány tagállamban a finanszírozás 
átprogramozására is sor került, így a finanszírozás 
olyan ágazatokba irányul, ahol a források felhaszná-
lása gyorsan végbe mehet. A strukturális alapok költ-
ségvetései és működési programjai jelentette keretek 
betartásával ezekkel az intézkedésekkel olyan növeke-
désserkentő beruházásokra kerül sor, amelyek közvet-
len hatást gyakorolnak, és hosszú távú gazdasági 
előnyökkel járnak. 
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A programok kezelése terén javult a rugalmasság: az intézkedé-
sek átprogramozásának engedélyezésével lehetővé válik a gaz-
dasági válság enyhítése, valamint a finanszírozás felgyorsítása 
a nagyobb növekedési potenciállal rendelkező területeken. 

Olaszországban folyamatban van a déli vagy Mezzogiorno 
régiókhoz tartozó akcióterv kidolgozása, amelynek közép-
pontjában az oktatás, a foglalkoztatás, a szélessávú inter-
nettel kapcsolatos beruházások, valamint a vasúti hálózat 
fejlesztésének támogatása áll. A 3,1 milliárd euró értékű 
támogatás átprogramozással gyorsabban folyósítható. Az 
Európai Bizottság folyamatos segítséget nyújt azoknak a tag-
államoknak, amelyek a kiemelkedő növekedési potenciállal 
rendelkező fontos gazdasági szektorokba szeretnék összpon-
tosítani a támogatásokat. 

Az eljárások egyszerűsítése és a nagyobb rugalmasság bizto-
sítása érdekében a szabályozások terén is számos változta-
tásra került sor. Ezek többek között az állami támogatásokra, 
a jelentősebb beruházási projektekre, valamint az energiaha-
tékonyságnak és az energiatakarékosságnak az építőipari ága-
zatban történő javítására összpontosítottak.

Az uniós befektetések maximális kihasználása érdekében  
a technikai segítségnyújtás fokozására is sor került a főbb 
projektek előkészítésével kapcsolatban. Az Európai Beruhá-
zási Bankkal (EIB) együttműködésben számos olyan intézke-
désre került sor, amelyek egyszerűsítik a pénzügyi eszközök, 
például a garanciák használatát, különösen új kis- és közép-
vállalatok (KKV-k) létrehozása esetén.

A munkanélküli és a hátrányos  
helyzetű fiatalok támogatása

Az egyik legfőbb aggodalmat az európai fiatalok körében 
tapasztalható nagy munkanélküliségi ráta okozza. A Bizottság 
felszólította a tagállamokat, hogy használják fel az Európai 
Szociális Alap projektekhez még hozzá nem rendelt, uniós 
finanszírozás és nemzeti társfinanszírozás keretében rendel-
kezésre álló 22 milliárd eurós összegét.

Ezen források segítségével a tagállamok szélesebb hatókörű 
támogatási rendszereket hozhatnak létre különösen a fiata-
lok számára. A tagállamok emellett 4,3 millió euró értékű 
technikai segítségnyújtást is igénybe vehetnek az Európai 
Szociális Alapon keresztül, amelynek segítségével fejleszteni 
vagy bővíteni tudják a gyakornoki rendszereket és programo-
kat, támogatva ezzel a fiatal és a szociális vállalkozókat.

A tagállamok tehát már meg tudják változtatni az egyes esz-
közökhöz tartozó forrásokat, vagy új eszközöket vezethetnek 
be munkaerőpiacuk jellemzőinek megfelelően. Új intézkedé-
seket vezettek be, vagy nagyobb hangsúlyt helyeztek a meg-
lévő, ESZA által támogatott intézkedésekre Belgiumban,  
a Cseh Köztársaságban, Franciaországban, Írországban, 
Olaszországban, Litvániában, Lettországban, Luxemburgban, 
Hollandiában, Portugáliában, Szlovéniában, Görögországban, 
valamint az Egyesült Királyságban.

Az intézkedések főként a válság által leginkább érintett cso-
portokra vonatkoznak; keretükben az állások megtartását és 
az (újra)integrációt ösztönző rendszerek kidolgozására kerül 
sor, néhány intézkedés pedig a gazdasági válság által hátrá-
nyosan érintett szektorokra (például gyártóipar, építőipar és 
textilipar) összpontosít. 

„  Ezen források segítségével 
a tagállamok szélesebb hatókörű 
támogatási rendszereket hozhatnak 
létre különösen a fiatalok számára. „
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támogatás Görögországban
Az attikai és nyugat-görögországi régióban megvalósuló Corallia Clusters Initiative (Hellén 
Technológiai Klaszter Kezdeményezés) (kb. 37 millió euró 2007 és 2013 között) az állami 
és a magánszektor együttműködése, amely innovációs klaszterek létrehozásával törekszik 
a versenyképesség, a vállalkozási kedv és az innováció ösztönzésére a tudást igénylő, 
exportorientált technológiai szegmensekben. A Corallia mikroelektronika és beágyazott 
rendszerek területén megvalósított tevékenységei látható eredményeket hoznak: jelentős 
fejlődés tapasztalható az éves megtérülés, az export, a szabadalmak benyújtása, vala-
mint a munkahelyteremtés területén. Az új „alulról építkezés” elv alkalmazásával már 
számos sikeres kezdeményezés valósult meg.

E-recept: A bevezető projektként indult kezdeményezés célja a görög egészségügyi szek-
torban tapasztalható szükségtelen költekezés visszaszorítása, és ezáltal évi 1 milliárd euró 
megtakarítása volt. Egy viszonylag kis költségvetésű (25 millió euró értékű) e-egészségügyi 
projektről van szó, amely a becslések szerint az első évben 200 millió euró közvetlen hasz-
not eredményez a görög állami költségvetés számára, valamint további 500 millió euró 
közvetett hasznot hoz a feleslegesen felírt gyógyszerek és a szükségtelen kezelések csök-
kentése által.

támogatás írországban
CASALA: A Centre for Affective Solutions for Ambient Living Awareness 
(CASALA) központ a Dundalk Institute of Technology campus két alkalma-
zott kutatási központjának egyike. Elsődleges funkciója az ír iparral való 
együttműködés a termékinnováció ösztönzése érdekében, valamint az 
üzleti versenyképesség és a piaci vezető szerep megvalósítása a környe-
zetben működő szektorban. Az 1,82 millió euró beruházási csomag részét 
képező 1,41 millió euró értékű támogatás segítségével a központ a Dun-
dalk informatikai részlegének nyújt segítséget abban, hogy hatékonyan 
tudjon versenyezni a nemzeti és nemzetközi támogatási kezdeményezé-
sekben, különösen az EU „Méltó időskor az információs társadalomban” 
akciótervével kapcsolatban.

támogatás Portugáliában
A „Épületek rehabilitációja az Urbanização de Vila D’Este – Vilar de Andorinho – Phase 
I – Vila Nova de Gaia területeken” projekt a városok integrált megújításával foglalko-
zik; célja a lakóépületek energiahatékonyságának javítása. A beruházások többek között 
a hőszigetelésre, a bejáratok és lépcsőházak helyreállítására, az ablakkeretek javítására 
és/vagy cseréjére, valamint szellőző- és világítási rendszerek telepítésére terjednek ki. 
Teljes beruházás: 5,2 millió euró, EU-hozzájárulás: 4,2 millió euró.

Biotechnológiai terjeszkedés: Az Aveiróban megvalósuló „Biocant II” projekt keretében 
a Cantanhede-i Technológiai Parkot bővítik: egy biotechnológiai vállalatoknak helyet adó 
létesítmény építésére, valamint az ahhoz tartozó, főként a laboratóriumi szolgáltatáso-
kat támogató infrastruktúra kialakítására kerül sor. Teljes beruházás: 3,89 millió euró, 
EU-hozzájárulás: 50 %.
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Lettországban például a 135 millió euró értékű forrás újrafel-
osztása során további forrásokat rendeltek hozzá a foglalkoz-
tatás javítására (összesen 63,5 millió euró), vagyis munkahelyek 
biztosítására a leginkább veszélyeztetett személyek számára  
a foglalkoztatási program keretében, a munkavállalók készsége-
inek fejlesztésére, képzési lehetőségek biztosítására a nehézsé-
gekkel küzdő vállalatoknál részmunkaidőben dolgozó személyek 
számára, valamint a társadalmi befogadás ösztönzésére.

Decentralizált döntéshozatal  
kisebb projektek esetében

2010 júniusa óta az Európai Bizottság jóváhagyása csak 
azokhoz a projektekhez szükséges, amelyek teljes értéke (EU- 
és nemzeti forrásokat egyaránt felhasználva) meghaladja az 
50 millió eurót. A küszöbérték 25 millió euróról való feleme-
lésének köszönhetően több projekt indítható el közvetlenül, 
az uniós források általános szabályozási mechanizmusainak 
bevonása nélkül.

A KKV-k hitelhez jutásának segítése

Európában a kis- és középvállalatok biztosítják a legtöbb 
állást, az újonnan elhelyezkedők 80 százaléka kis- és közép-
vállalatoknál helyezkedik el. A strukturális alapok mostantól 
olyan garanciát jelenthetnek a KKV-k számára, amely lehe-
tővé teszi a hitelhez való hozzáférésüket. Mindez nem csak 
a vállalat indulásakor, hanem bővítés esetén is érvényes. 
Mintegy 500 millió euró értékű uniós forrást programoztak 
újra annak érdekében, hogy azok garancia céljára igénybe 
vehetőek legyenek. 

Kiemelt projektek Görögországban

A Bizottság és a görög hatóságok összeállítottak egy több mint 
180 stratégiai növekedésserkentő projektet tartalmazó listát. 
A tervek szerint az összesen 11,5 milliárd euró értékű (EU- és 
nemzeti forrásokat egyaránt felhasználó) projekteket 2013 
végéig megvalósítják, ezáltal 90 000 – 108 000 új munkahely 
jöhet létre.

A 2011 közepén létrehozott Taskforce for Greece munkacso-
port segítséget nyújt a görög hatóságoknak a strukturális 
alapok beruházásainak gyakorlati megvalósításához. 

▶tOVábbi infOrmáciÓ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_hu.cfm

▶ BEmutAtKOziK Az  
új FőiGAzGAtÓ

Dr. WALtEr DEFFAA  
A regionális Politikai 
Főigazgatóság új 
főigazgatója

A regionális Politikai Főigazgatóság új főigazgatója,  
Dr. Walter Deffaa komoly szakmai múlttal rendelkezik 
pénzügyi és gazdasági területen. A tübingeni Egyetemen 
és a Berlini műszaki Egyetemen közgazdaságtant hall-
gatott, a stuttgart-Hohenheimi Egyetemen szerzett köz-
gazdaságtani PhD fokozatot, és képesített belső ellenőri 
(Certified internal Auditor) oklevéllel is rendelkezik. Emel-
lett 1999 és 2009 között oktatóként dolgozott a Brugge- 
i Európa Egyetemen.

1983 óta dolgozik a brüsszeli Európai Bizottságnál, 2012 
februárja óta regionális politikai főigazgatóként. Koráb-
ban, 2009 és 2012 között adóügyi és vámuniós főigazga-
tóként, 2004 és 2009 között a belső ellenőrzési szolgálat 
főigazgatójaként, 2003 és 2004 között a regionális Poli-
tikai Főigazgatóság pénzügyi vezetőjeként, 2001 és 2003 
között a Főtitkárság vezetőjeként, 1999 és 2001 között  
a költségvetési főigazgatóság vezetőjeként, 1997 és 1999 
között pedig Wulf-mathies Eu-biztos kabinetfőnökeként 
dolgozott. több kiadványa is megjelent az európai pénz-
ügyi és ellenőrzési problémák témakörében.
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