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Az egyik legnagyobb kihívás, amellyel az Európai Uniónak 
tavaly szembe kellett néznie, a soha nem látott méreteket 
öltő menekültválság volt. Az Unió nagy erőfeszítéseket tesz 
azért, hogy könnyítsen a tagállamokba érkező migránsok 
kilátástalan helyzetén. Számomra egyértelmű, hogy a kohé-
ziós politikának is szerepet kell vállalnia a hatékony inte-
grációs rendszerek, így például az oktatási, foglalkoztatási, 
lakhatási és diszkriminációmentes politikák támogatásában.

Az Európai Bizottság a válságban érintett tagállamokkal 
együttműködve a szükséghelyzeteknek megfelelően igyeks-
zik átalakítani az európai strukturális és beruházási alapok 
(ESB-alapok) programjait. A migránsok két legnagyobb belé-
pési pontja, Olaszország és Görögország már részesült migrá-
ciós támogatásban a 2014–2020-as programok részeként, 
így Görögország például mind a 13 regionális programjához 
kap ERFA-támogatást. Az alapból származó forrásokat a két 
ország befogadóközpontok építésére, felújítására és megnyi-
tására fogja felhasználni. A témáról a 20. oldalon található 
különjelentésben olvasható további információ.

Ha a válság súlyosbodik, az Unió további ESB-alapokat tud 
haladéktalanul átcsoportosítani a migránsok és menekültek 
megsegítésére, amelyekből többek között mobilkórházak, 
közegészségügyi rendszerek, egészségügyi ellátás és képzés 
is biztosítható.

Az ESB-alapokkal kapcsolatos 
programok előnyei

Ebben a számban az Unió kohéziós politikájának valódi 
előnyeiről is szó lesz. Elsősorban azokat a beruházásokat 
mutatjuk be részletesebben, amelyek célja, hogy további 
beruházásokat generálva és mobilizálva változásokat indít-
sanak el Európa gazdaságában és a polgárok életében.

A 2014–2020 közötti időszakot nézve az Unió 454 milliárd 
EUR-t különített el az ESB-alapokra a több mint 500 nemzeti 
és regionális program, illetve a 79 területi együttműködési 
program végrehajtására. A programok célja, hogy Európa 
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gazdasága ismét fenntartható módon növekedjen. Az Európai 
Bizottság arról szóló legújabb közleménye, hogy az euró-
pai strukturális és beruházási alapok (ESB-alapok) miként 
járulnak hozzá az Unió növekedési stratégiája, az európai 
beruházási terv és a Bizottság prioritásai megvalósulásához 
ebben az évtizedben, Európa egészét tekintve és országon-
kénti lebontásban is bemutatja és megvizsgálja a beruházá-
sok hatásait, várható eredményeit és előnyeit.

Az ESB-alapok olyan előremutató szakpolitikai beruházási 
eszközök, amelyekkel megoldhatók Európa jelenlegi és az 
elkövetkező években felmerülő problémái. A siker azonban 
elsősorban a jó kormányzáson és a programok kezelését és 
végrehajtását szavatoló eredményes közigazgatáson múlik.

Szinergiák ösztönzése az uniós 
beruházási alapok között

A Juncker-terv részeként elindított Európai Stratégiai Beruházási 
Alap (ESBA) célja, hogy mobilizálja a magánfinanszírozást az 
infrastrukturális, innovációs és üzleti stratégiai beruházások 
terén, és így forrásokat teremtsen elő az Unióban aktuális beru-
házási hiány kiegyenlítésére.

Az ESBA-nak fontos szerepe lehet az ESB-alapok hatásá-
nak optimalizálásában, ám ellenkező hatása is lehet. Az ESB-
alapok jellegükből adódóan megannyi módon járulnak hozzá 
Európa beruházási tervéhez és egészítik ki az ESBA-t. Az 
alapok kombinálásával nagyobb mértékben hajthatók végre 
az igényalapú intézkedések az innovatív és infrastrukturális 
projektek, valamint a kkv-finanszírozás terén, ami a növeke-
dés, a munkahelyteremtés és az innováció fellendítéséhez 
vezethet. Ha a két alap egymást kiegészítő jellegére építünk, 
akkor az pozitív rövid távú eredményekkel fog szolgálni a java-
solt célok megvalósítását illetően. 

A magazin angolul, franciául, németül, bolgárul, görögül, spanyolul, olaszul, lengyelül
és románul jelenik meg nyomtatásban. Újrahasznosított papírra nyomtatva.
Elektronikus változata 22 nyelven az alábbi címen érhető el:
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/panorama-magazine/

Az aktuális szám tartalmát 2015 decemberében véglegesítettük.
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Az ESB-alapok támogatásával a gdański keleti szennyvízkezelő telep biogázt  
állít elő, és felhívja a figyelmet a megújuló energia fontosságára.
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