
Miközben a migráció továbbra is uralja a szalagcímeket Euró-
pa-szerte és azon túl, és Európa vezetői számára egyre 
sürgetőbbé válik a menekültválság mielőbbi megoldása, az 
Európai Bizottság még több sürgősségi finanszírozást nyújt. 
A javasolt sürgősségi segélynyújtási eszközt a tagállamok 
is üdvözölték, mivel ezáltal gyorsabban lehet támogatni az 
ezzel a problémával küzdő tagállamokat.

A kohéziós politika szintén jelentős szerepet játszik a mig-
rációs kérdésekben, mivel kulcsfontosságú finanszírozást 
nyújt az oktatással, foglalkoztatással, lakhatással és diszk-
riminációmentességgel kapcsolatos eredményes integrációs 
politikák megvalósításához. Tavaly szeptemberben a tagál-
lamokat arra biztatták, hogy vizsgálják felül a strukturális 
alapokból finanszírozott programjaikat, és a migrációval 
kapcsolatos intézkedések támogatása céljából lehetőség 
szerint módosítsák azokat. Olaszország például a 2007–
2013-as programok keretében 220 millió eurót csoportosí-
tott át bizonyos rendkívüli kihívások megoldására (első 
szállás, mentés, járőrhajók).

Okosan költeni

Az Európai Bizottság különböző típusú támogatásokat nyújt 
a tagállamoknak, hogy a lehető legjobban használhassák 
fel a kohéziós politikával kapcsolatos finanszírozást, és meg 
tudják oldani a végrehajtás során felmerülő problémákat.

Ebben a kiadásban további információ található a TAIEX-
REGIO-PEER-2-PEER szakértői információcsere-rendszerről 
(amely lehetővé teszi a közigazgatási szervek számára az 
EU régióiban alkalmazott szaktudás és bevált gyakorlatok 
cseréjét), az „Integritási paktumok” elnevezésű kezdemé-
nyezésről (amelynek célja a közbeszerzési szerződésekkel 
kapcsolatban az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a jó 
kormányzás növelése), valamint a jobb végrehajtást célzó 
munkacsoportról (amely személyre szabott támogatást nyújt 
nyolc, a kohéziós alapok végrehajtásával kapcsolatban 
 különös kihívásokkal szembesülő tagállamnak).
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A regionális politikáért 
felelős európai biztos

A rendkívül lassú ütemben növekvő régiók számára a közel-
múltban egy külön kezdeményezést indítottak. A Bizottság 
elemzések, szakértelem és tanácsadás biztosítása révén 
működik együtt a nemzeti és regionális hatóságokkal, hogy be 
tudják azonosítani a régiókban a problémás területeket. Ezt 
a kezdeményezést elsőként Romániában és Lengyelországban 
fogják bevezetni.

Nemrégiben jelent meg az online platformon az európai 
strukturális és beruházási alapok kedvezményezettjei érde-
kében végzett egyszerűsítések nyomon követésével foglal-
kozó magas szintű munkacsoport következtetéseinek és 
ajánlásainak első része (https://ec.europa.eu/futurium/en/
simplify-esif).

A lehetőségek kiaknázása 

A gazdasági válság az EU-ban az infrastruktúrával, az inno-
vációval és a kkv-kkel kapcsolatos beruházások csökkenését 
eredményezte. Az európai strukturális és beruházási alapok, 
valamint az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) annak 
a koordinált erőfeszítésnek a részei, amelynek célja a beru-
házási hiány kezelése és a versenyképesség erősítése. Az 
esb-alapok vissza nem térítendő támogatásokkal és pénz-
ügyi eszközökkel finanszíroznak projekteket, míg az ESBA 
kockázatfinanszírozási eszközöket biztosít az Európai Beru-
házási Bankon keresztül. Érdemes elolvasni cikkünket, amely 
áttekintést nyújt az ESBA és az esb-alapok lehetséges 
kombinációjáról.

▶   VEZÉRCIKK

 3

panorama [2016. TAVASZ ▶ 56. SZÁM]

https://ec.europa.eu/futurium/en/simplify-esif
https://ec.europa.eu/futurium/en/simplify-esif

