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A jelentés az esb-alapok végre-
hajtásának számottevő javulá-

sáról számol be 

2016. december 20-án a Bizottság 
megjelentette az uniós 
intézmények és a nyilvánosság 
számára készített 2016. évi 
összefoglaló jelentését az európai 
strukturális és beruházási alapok 
(esb-alapok) 2014 és 2020 közötti 
végrehajtásáról. Ez az első 
dokumentuma annak az éves 
jelentéssorozatnak, amely az  
öt esb-alapot és az alapok 
638 milliárd EUR-t kitevő 
beruházási terveit vizsgálja. 
A Panorama annak érdekében, 
hogy a jelentés fő üzeneteit első 
kézből értelmezhesse, interjút 
készített Eric Von Breskával, akit 
2016-ban neveztek ki a Regionális 
és Várospolitikai Főigazgatóság 
szakpolitikáért felelős 
igazgatójává.

Hogyan foglalná össze a 2016-os 
összefoglaló jelentés főbb üzeneteit? 

2014-ben és 2015-ben intenzív 
tevékenységek zajlottak a Bizott-
ságban és a tagállami hatóságokon 

belül. A 2016. évi jelentés a 2014–2020-
as programok elfogadásával indít, bemu-
tatja a végrehajtási szakasz elindításához 
szükséges jó néhány tényezőt, és lezárja 
az előző, 2007–2013-as időszak program-
jait. Emellett bemutatja a korai szakaszban 
elért előrehaladásról készített első pilla-
natképet.

2015. december 31-ig EU-szerte 58,8 mil-
liárd EUR-t – a tervezett összberuházás 
9,2 %-át – ítéltek oda a különböző tema-
tikus prioritások alá tartozó több ezer 
konkrét projekt számára. A jelentés többek 
között megemlíti, hogy ez idáig több mint 
270 000 vállalkozás részesült uniós támo-
gatásban, 2,7 millió résztvevőnek segítet-
tek munkahelyet vagy képzést találni 
és 1,9 millió hektárnyi mezőgazdasági 
földterület kapott támogatást a biogazdál-
kodási gyakorlatok megvalósításához.

Elégedett volt a 2014–2020-as programok 
elindításánál tapasztalt előrelépéssel?

Egy ideális világban valamennyi program 
keretében kiváló minőségű projekteket 
készítenének elő, választanának ki és való-
sítanának meg rövid határidőn belül. Utó-
lag visszatekintve 2014–2015 folyamán 
két fő célkitűzés között kellett egyensúlyt 
teremtenünk. A tagállamok és a régiók 
egyfelől ösztönözték a befektetések gyors 
megvalósulását, ugyanakkor azon is mun-
kálkodtak, hogy javítsák az új programok 
koncentráltsági, minőségi és teljesítményi 

jellemzőit, valamint a nyomon követési 
és ellenőrzési eljárásokat.

A 2016. évi jelentésből az derül ki, hogy 
erőfeszítésünk meghozta gyümölcsét. 
Annak ellenére, hogy számos programdo-
kumentumot határidőn túl mutattak be, 
ami lassította az indulást, 2015 végére 
valamennyi program elfogadásra került, 
és jó néhány közülük a végrehajtási 
fázisba lépett. 2016 végére a programok 
végrehajtása megközelítette a normál 
működési ütemet. Nem szabad elfelejte-
nünk, hogy ezek a kilenc évet átfogó beru-
házási programok nem a sprinteléshez, 
hanem a maratonhoz hasonlatosak.

A fejlődés legékesebb bizonyítéka az, hogy 
2016 első kilenc hónapja során a végrehaj-
tás rendkívüli mértékben előrehaladt. 
A kiválasztott projektek pénzügyi értéke 
2016 szeptemberéig megduplázódott, 
vagyis 58 milliárd EUR-ról 128,8 milliárd 
EUR-ra (a tervezett beruházások 
20,2 %-ára) nőtt. A 2016. decemberi adat 
– több mint 176 milliárd EUR, vagyis a ter-
vezett összberuházás 28 %-a – pedig elérte 
a 2015-ös számadat háromszorosát. 

Van-e egyértelmű jelzés arra nézve, hogy 
az esb-alapok kézzelfoghatóan hozzájárul-
nak a Bizottság politikai prioritásainak 
megvalósításához, különösen a munkahe-
lyteremtés, a növekedés és a beruházás 
terén?

Az esb-alapok az uniós költségvetés leg-
főbb beruházáspolitikai eszközeként szol-
gálnak. Az EU kiemelt céljaihoz igazodó 
beruházások széles skáláját valósítják meg. 
A tagállamokban a munkahelyteremtés, 
a növekedés és a beruházások támogatása 
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révén – sok esetben jelentős mértékben – 
hozzájárulnak e célok megvalósulásához. 
Az esb-alapok számos beruházási célki-
tűzése közül a következő három közvetle-
nül kapcsolódik a gazdaság igényeihez: 
a vállalkozások támogatása; az infrastruk-
túra fejlesztése; valamint az európai mun-
kaerő készségeinek és alkalmazkodó 
képességének pénzügyi támogatása.

A kkv-k versenyképességének növelése pél-
dául az ERFA, az EMVA és az ETHA égisze 
alatt zajló programok egyik fő prioritása, 
és közvetlenül kapcsolódik a Bizottságnak 
a magánberuházások és a munkahelyte-
remtés ösztönzésére irányuló céljához. 
Becslések szerint 2016 végéig a projektek 
29 milliárd EUR támogatásban részesültek, 
ami 30 %-át teszi ki az esb-alapokból 
a kkv-k számára nyújtandó tervezett támo-
gatásnak. 

A spanyolországi „kkv kezdeményezés” 
800 millió EUR ERFA-támogatásban része-
sül, amelyből Spanyolország-szerte össze-
sen 1,4 milliárd EUR értékű hitelt helyez 
ki mintegy 14 000 kkv számára. Egy másik 
jó példa az a francia vidékfejlesztési pro-

jekt, amely ez idáig 9150 fiatal gazdálkodó 
számára nyújtott összesen 195 millió EUR 
értékű EMVA-támogatást, amelyet a gaz-
dálkodók vállalkozásuk beindítására fordít-
hattak. A munkahelyteremtéshez, növeke-
déshez és beruházáshoz kapcsolódó egyéb 
szakpolitikai területeken, például a foglal-
koztatás és a stratégiai hálózatok terén 
is jól haladnak a dolgok, a jelentésben 
néhány kezdeti eredmény is szerepel. 

Mit tesz az Európai Bizottság annak 
érdekében, hogy az EU egészében felgyor-
sítsa az új programok végrehajtását?

A végrehajtás felgyorsítása érdekében 
a Bizottság esb-alapok felhasználásában 
érintett négy főigazgatósága szoros 
együttműködést folytat a tagállamokkal 
és a régiókkal, hogy támogatást nyújtsa-
nak a beruházások megvalósításához 
és az ígért kedvező hatások eléréséhez.

Munkatársaim több tanulmányt végeztek 
annak feltárására, hogy miért okoz számos 
kevésbé fejlett régiónak nehézséget az ala-
pok hasznosítása. A Bizottság e régiók meg-
segítése érdekében útjára indított egy kez-

deményezést, amelynek keretében 
a lemaradó régiókat ajánlásokkal és tanács-
adással támogatják potenciáljuk felszaba-
dításában és az uniós programok megva-
lósításának javításában. E projekt első 
kísérleti résztvevői Lengyelország és Romá-
nia. Azt tervezzük, hogy az eredmények 
alapján kidolgozzuk a modellt, és a hasonló 
akadályokkal szembesülő tagállamokkal 
együttműködve megkezdjük alkalmazását. 

Emellett dolgozunk a „salátarendeleten” is, 
amely azzal a céllal készül, hogy egy sor 
uniós szakpolitikai területen egyszerűsítse 
a szabályok alkalmazását. Ez a rendelet 
az ERFA és a többi alap tekintetében egya-
ránt csökkenteni fogja az adminisztratív 
terheket és felszámol számos szűk kereszt-
metszetet, ami megkönnyíti a végrehajtást 
a régiók és a tagállamok számára.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A 2016. évi összefoglaló jelentés: 
http://europa.eu/!WF89HP 
Az esb-alapok nyílt hozzáférésű adatai: 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/

ESB-ALAPOK: A KIVÁLASZTOTT PROJEKTEK SZÁMÁRA ODAÍTÉLT  
ÖSSZEGEK 2015 ÉS 2016 VÉGÉN

TERVEZETT 
BERUHÁZÁS 

(ÖSSZKÖLTSÉG) 

A KIVÁLASZTOTT PROJEKTEK SZÁMÁRA 
2015 VÉGÉIG ODAÍTÉLT ÖSSZEG 

A KIVÁLASZTOTT PROJEKTEK SZÁMÁRA 
2016 VÉGÉIG ODAÍTÉLT ÖSSZEG 

MILLIÁRD EUR MILLIÁRD EUR A 
TERVEZETT%-ÁBAN MILLIÁRD EUR A 

TERVEZETT%-ÁBAN 

Kohéziós Alap 75,6 4,7 6 % 19,1 25 %

EMVA* 149,6 19,9 13 % 43,3 29 %

ETHA** 8,0 0,2 2 % 0,2 2 %

ERFA*** 276,8 13,9 5 % 72,5 26 %

ESZA**** 120,5 17,4 14 % 36,7 30 %

IFK***** 7,7 2,8 36 % 4,8 62 %

Esb-alapok összesen 638,2 58,9 9 % 176,6 28 %

*    Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

**   Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) 

***  Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 

****  Európai Szociális Alap (ESZA)  

***** Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK)

http://europa.eu/!WF89HP
https://cohesiondata.ec.europa.eu/

