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A legfrissebb előrehaladási jelentésekben a tagálla-
mok elismerték az európai strukturális és beruházási 
alapok meghatározó szerepét a környezetvédelmi, 
gazdasági és társadalmi változások kezelésében, és 
a fenntartható jövő megteremtéséhez szükséges 
reformok bevezetésében. 

Az európai strukturális és beruházási alapok (ESB-ala-
pok) a következő 5 alapból állnak: az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA), 

a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA). 
Céljuk a tartós társadalmi-gazdasági konvergencia, az ellenálló 
képesség és a területi kohézió támogatása. 

2018-ban mintegy 460 milliárd EUR értékű – a nemzeti társfi-
nanszírozással együtt több mint 643 milliárd EUR – költségve-
téssel az esb-alapok kritikus mértékű beruházásokat eszközöltek 
az EU prioritási területein a Bizottság és a tagállamok megosz-
tott irányításával. „A munkahelyteremtés, a növekedés és a 

beruházások támogatása, az egységes piac, az energiaunió és 
a gazdasági kormányzás erősítése révén ezek a beruházások 
a reálgazdaság szükségleteire reagálnak”, hangsúlyozza 
a jelentés. 

December 17-én a Bizottság által közzétett, „Az európai 
strukturális és beruházási alapok végrehajtásáról szóló, 
2019-es stratégiai jelentés” címet viselő dokumentum rész-
letes és naprakész információkat biztosít a 2014-2020-as 
időszakban finanszírozott esb-programok 2018 végéig tör-
ténő végrehajtásáról a tagállamok előrehaladási jelentései 
alapján. Akkor a rendelkezésre álló esb-alapok 72  %-át 
kötötték le.  

Ez a jelentés és az esb-alapok nyílt hozzáférésű adatplat-
formja (https://cohesiondata.ec.europa.eu) átfogó áttekin-
tést nyújt az összes tematikus területen végbement 
előrehaladásról.	 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://europa.eu/!uD83tU
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A már finanszírozott projektek egyre 
nagyobb hatással vannak a kulcsfontos-
ságú szakpolitikai területekre

	k  több mint 1,6 millió vállalkozás – ideértve a gazdaságokat 
is – kapott támogatást;

	k  a támogatott vállalkozások 300 000 új munkahelyet 
teremtettek; 

	k  26 millió ember kapott segítséget a képzés, oktatás és 
munkahelykeresés területén;

	k  8,3 háztartás jut jobb minőségű szélessávú internethez;
	k  több mint 3900 km hosszú vasútvonal épül vagy újul meg; 
	k  az egészségügyi ágazatban folyó projektek 60 millió 

embernek nyújtanak segítséget. 

A jelenlegi szakpolitika és az ahhoz illeszkedő keretrendszer lehe-
tővé teszi, hogy az esb-alapok hozzájárulhassanak az új és újon-
nan megjelenő kihívások megoldásához. A legtöbb támogatási 
terület már jelenleg is segíti az ENSZ fenntartható fejlődési céljait, 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási és kockázatcsökken-
tési intézkedéseket, és ez az erőfeszítés szükség szerint még 
tovább növelhető az esb-programok keretein belül. 

Prioritások és eredmények

A 2014-2020-as programozási időszak kezdete óta az 
esb-alapok célja a társadalmi-gazdasági konvergencia, az 
ellenálló képesség és a területi kohézió elérése, segítve a 
jelenlegi és újonnan megjelenő kihívások megoldását, lefek-
tetve ezzel az EU fenntartható jövőjének alapjait. 

Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA): Az ERFA keretében támogatott pro-
jektek hozzájárultak az olyan területek 
további fejlesztéséhez, mint például a kuta-
tás-fejlesztés, az információs és kommu-
nikációs technológiák, valamint a kkv-k 
versenyképessége. Ennek eredményekép-

pen 300 000 munkahely jön létre, 20 000 kutató részesül 
támogatásban, és több mint 8 millió háztartásnak biztosítanak 
hozzáférést a továbbfejlesztett szélessávú szolgáltatáshoz.    

Kohéziós Alap: A Kohéziós Alap által 
támogatott projektek a környezetvédelem 
és a közlekedés területén segítik a tagál-
lamokat legjelentősebb fejlesztési szük-
ségleteikben, hogy megfeleljenek az uniós 
szabványoknak. Eddig például több mint 

1300 km felújított vasútvonal és 275 km új vagy továbbfej-
lesztett metró- és villamosvonal áll előkészítés alatt, és több 
mint 12,5 millió ember számára biztosítanak majd jobb 
szennyvízkezelési szolgáltatást.     

Európai Szociális Alap (ESZA): Az ESZA 
továbbra is alapvető fontosságú szerepet 
játszik a foglalkoztatás, az oktatás és a 
képzés támogatásában, valamint a sze-
génység és az egyenlőtlenségek további 
csökkentésében. Az eredmények közé 

tartozik például az, hogy több mint 23 millió ember kap 
segítséget ahhoz, hogy javítsa foglalkoztatási lehetőségeit; 
3,4 milliónyian szereznek képesítést; és 2,7 millió fiatalt 
támogatnak az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
keretében.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alap (EMVA): Az EMVA katalizátor 
szerepet játszik a fenntartható és innovatív 
mező- és erdőgazdálkodás támogatásá-
ban, valamint a vidéki területek élénkíté-
sében. Például az unió biogazdálkodás 

alatt álló összterülete 75 %-ának megfelelő terület kap támo-
gatást átállítási és karbantartási projekteken keresztül, és 
130 000 gazdaság részesül segítségben versenyképességének 
javításához.   

Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA): Az ETHA projektek stratégiai ösz-
tönzést biztosítanak a halászok támogatá-
sához a fenntartható halászatra való 
áttérés során, a fenntartható akvakultúra 
támogatásával, valamint a tengerparti 

közösségek megerősödésének a segítésével. Ezidáig az egész 
EU-ban közel 34 000 projekt finanszírozására került sor.  


