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Az esb-alapok végrehajtása 
jó úton halad 
Az európai strukturális és beruházási (esb-)alapok 
kulcsszerepet játszanak az uniós polgárok 
mindennapi életének javításában azáltal, hogy 
támogatják a polgárokat a munkakeresésben, jobb 
egészségügyi ellátást biztosítanak, valamint 
elősegítik a környezetvédelmet.

Egy új európai bizottsági jelentés szerint 278 milliárd 
EUR-t – azaz a 2014–2020-as programozási időszakon 
rendelkezésre álló források mintegy 44%-át – használ-

ták fel a tagállamokban és a régiókban 2017 október végére.

„Az esb-alapok végrehajtása beindult, és elérte az utazóse-
bességet” – olvasható a stratégiai áttekintésben, amelynek 
alapját az EU 28 tagállama által benyújtott jelentések képezik. 
„Az alapokhoz kapcsolódó beruházások kézzelfogható javulást 
hoznak az emberek életében az EU-ban... Ez kézzelfogható 
bizonyíték az EU hozzáadott értékére.”

A jelentés szerint bár még mindig nagy különbségek vannak, 
minden ország arról számolt be, hogy „2016-ban az esb-ala-
pok programjainak végrehajtása gyorsulást vagy rendkívüli 
gyorsulást mutatott”. Az elmúlt év végére a kiválasztott pro-
jektek teljes pénzügyi volumene 182 milliárd EUR volt a 2015 
végi 58,8 milliárd EUR-hoz képest.

„Az európai strukturális és beruházási alapok végrehajtásáról 
szóló 2017-es stratégiai jelentés” közzététele az EU 2020 
utáni költségvetésével kapcsolatos intenzív vita közepette tör-
tént. Ebben az összefüggésben kiemeli az esb-alapok bizonyí-
tott előnyeit az uniós szintű társadalmi-gazdasági 
konvergencia, az ellenálló képesség és a területi kohézió ösz-
tönzésében, valamint a tagállamoknak nyújtott stabil, hosszú 
távú befektetési keret biztosítása tekintetében. 

A változás elősegítése 

Az EU fő befektetési eszközének tekintett öt esb-alap – az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális 
Alap (ESZA), a Kohéziós Alap (KA), az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halá-
szati Alap (ETHA) – 2014–2020-as időszakra vonatkozó költ-
ségvetése 454 milliárd EUR, a támogatási programok pedig 
2023-ig működnek.

360 milliárd EUR 
még befektethető638

milliárd EUR

278 milliárd EUR 
már befektetve
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A végrehajtás első három évének felülvizsgálata azt mutatja, 
hogy a jelentés szerint Európa-szerte mintegy 2 millió projektet 
választottak ki finanszírozásra, megállapítva, hogy „a koráb-
binál sokkal több finanszírozás összpontosul a legmagasabb 
uniós hozzáadott értékkel rendelkező területekre, mint például 
a foglalkoztatás, a társadalmi befogadás, a készségek, a kuta-
tás és az innováció, a környezetvédelem vagy az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság”.

2016 végéig például az esb-alapok körülbelül 7,8 millió ember-
nek segítettek munkát találni vagy készségeiket javítani, hogy 
piacképesebbek legyenek. További 11,5 millióan jobb egész-
ségügyi szolgáltatásokhoz fértek hozzá.

De ez még nem minden. Az esb-alapok segítették a tagálla-
mokat is a beruházási környezetük javításában, támogatva a 
strukturális reformokat, valamint mozgósítva a magántőkét. 
Például az ERFA keretében kiválasztott projektek mintegy 
11,5 milliárd EUR értékű összegyűjtött társított magánfinan-
szírozást generálnak majd. Az esb-alapok segítettek a mene-
kült- és migránsválságra, természeti csapásokra és egyéb 
előre nem látható körülményekre történő reagálásban is.

Az EU fő integrált területfejlesztési eszközeként az esb-alapok 
révén több mint 3800 városi és területi stratégia részesül 
támogatásban, koherensebb keretet biztosítva az integráltabb 
megközelítés előmozdításának, található a jelentésben. Az új 

területi eszközök végrehajtása kedvező változást hozott a helyi 
és regionális tervezési kultúrában, különösen az ágazatokon 
és kormányzati szinteken átívelő megerősített együttműködés 
előmozdítása tekintetében.

A jelentés hangsúlyozza az egyszerűsítési intézkedések vég-
rehajtásában, valamint a hatóságok és a kedvezményezettek 
kapacitásainak fejlesztésében elért előrehaladást is, ami az 
alapok hatékonyabb és eredményesebb kezelését biztosítja.

A jövőt illetően azonban a szerzők hangsúlyozzák, hogy a tag-
államoknak nagyobb erőfeszítést kell tenniük a minőségi pro-
jektek kiválasztásának és hatékony végrehajtásának 
biztosítása terén, hozzátéve, hogy „most már elengedhetetlen, 
hogy a végrehajtás gyors ütemét a tényleges kiadások erőtel-
jes és gyors növekedése kövesse”. 

A kohéziós politika jövőjéről szóló jelenlegi vita fényében sok 
forog kockán. 

„A munkahelyteremtés, a növekedés és a beruházások támo-
gatása, az egységes piac, az energiaunió és a gazdasági kor-
mányzás erősítése révén ezek a beruházások a reálgazdaság 
szükségleteire reagálnak”, hangsúlyozza a jelentés. „Az alapok 
egyúttal nagyban segítenek az EU-nak is az uniós politikai 
célkitűzések elérésében azzal, hogy ezeket helyi szintű fellé-
pésekké alakítják.”  

AZ INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉS ELŐMOZDÍTÁSA
> 2016 végére 50,3 milliárd EUR értékű kiválasztott projekt kapcsolódott kis- és középvállalkozásokhoz, a kutatás-
fejlesztéshez és innovációhoz, valamint az információs és kommunikációs technológiához.

> Ez például azt jelenti, hogy eddig nagyjából 915 000 további háztartás számíthat jobb széles sávú hozzáférésre. 
Több mint 196 000 vállalkozás értékes tanácsadói segítségnyújtásban részesül. Egyúttal mostanra körülbelül 
29 000 kutató dolgozik jobb létesítményekben, és jobb hozzáféréssel rendelkezik az erőforrásokhoz és a 
szolgáltatásokhoz, elősegítve az innovációt.

> Összesen 48,7 milliárd EUR értékű projektet választottak ki a foglalkoztatás, a társadalmi befogadás és az 
oktatás területén. Ez magában foglalja a 14,6 milliárd EUR értékű oktatási és szakképzési beruházásokat is, a 
jelentés pedig hozzáteszi, hogy 4,4 millió új helyet hoztak létre az iskolákban és a gyermekgondozási 
létesítményekben. 

> Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, az éghajlatváltozás, a környezetvédelem és a közlekedés 
kategóriában 73,2 milliárd EUR-t különítettek el projektekre 2016 végéig. Ennek eredményeként várhatóan mintegy 
148 000 háztartás jobb energiafogyasztási besorolást szerez. Több mint 4,6 millió polgár már élvezi az új vagy 
továbbfejlesztett árvízvédelmi intézkedések előnyeit, miközben 3,5 milliónak jobb vízellátáshoz való hozzáférést kell 
biztosítani.

 A stratégiai jelentés szerint a kohéziós politika Európa-szerte 
eredményeket hoz. Ez kedvező a 2020 utáni időszakra nézve. 

Corina Creţu biztos


