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NAGYOBB FOKÚ TÁRSADALMI BEFOGADÁS  
– REGIONÁLIS PERSPEKTÍVÁBÓL
Az EU 2010-et a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai évének 
nyilvánította. A Panorama jelen számát e 
kérdéskör tárgyalására szánjuk, és közelebbről 
is megvizsgáljuk, hogy a regionális politika által 
finanszírozott fellépések miként mozdítják elő 
az EU befogadó és termelékeny társadalom 
létrehozására irányuló céljait.

Mik az Európai Év céljai?
Az Európai Év egyik fő célkitűzése az EU szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni harc melletti elkötelezettségének megújítása. 
A jelentős kihívások – például az éghajlatváltozás és az EU 
demográfiai profilja, hogy csak kettőt említsünk – és a közelmúlt 
gazdasági válsága közepette nyilvánvaló, hogy Európa nem 
engedheti meg magának, hogy cselekedni hajlandó és képes 
embereket a társadalom perifériáján tartson.

Az Európai Év célja, hogy ébresztőt fújjon, megkísérelje lebontani 
a sztereotípiákat, valamint hangot adjon a kirekesztve és 
szegénységben élőknek. A partnerség és szolidaritás európai 
alapelveire építve 2010-ben közvetlenül a szegénység okait 
igyekeznek orvosolni, ezzel biztosítva, hogy mindenki teljes  
és aktív szerepet játszhasson a társadalomban. További cél  
a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni meglévő 
programok és kezdeményezések jobb összehangolása. 

A szegénység csökkentése a kulcs  
a kirekesztés elleni harcban
A regionális fejlettség szintje jelentős mértékben befolyásolja 
egy adott országon belül a szegénységet. A legújabb becslések 
szerint a szegénységi küszöb alatt élők aránya azt mutatja,  
hogy a kohéziós politika általi támogatás azon országokban  
és régiókban koncentrálódik, ahol a relatív szegénység  
a legmagasabb. A támogatás eljut a rászorulókhoz.

A kohéziós politika fő célja nem a szegénység csökkentése, és 
nem is a nemzeti jóléti rendszerek megváltoztatására irányul, de 
a támogatás eljut a célcsoportokhoz az olyan projektek keretében, 
amelyek az esélyegyenlőség és az életminőség javítását és  
a munkalehetőségek bővítését szolgálják, hiszen ezek mindegyike 
csökkenti a szegénységi küszöb alatt élők arányát.

Hogyan járul hozzá a regionális 
politika az EU céljainak eléréséhez?
Az EU regionális politikájának célja, hogy felszámolja a régiók 
közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket annak  
érdekében, hogy elősegítse a harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődést az Európai Közösségben. Az EK-szerződés 
158. cikke kimondja, hogy a Közösség „a különböző régiók fej-
lettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók vagy szigetek — a vidéki térségeket is beleért-
ve — lemaradásának csökkentésére törekszik.” 

Ezek nehezen elérhető célok, figyelembe véve az EU régiói között 
méretüket, elhelyezkedésüket, jövedelmi szintjüket és politikai 
fontosságukat illetően fennálló hatalmas különbségeket.  
Az EU bővítései ugyancsak jelentős változásokat okoztak, hiszen  
a jelenlegi 27 tagállam régiói közötti egyenlőtlenségek kétszer 
akkorák, mint a 2004 előtti 15 tagú EU-ban voltak.

A kohéziós politika jelenlegi gyakorlatában – melyben a források 
az egy főre eső GDP alapján kerülnek felosztásra – több támogatás 
esik azokra a régiókra, melyek lakosságának nagyobb része él 
abszolút szegénységben.

Vannak országok, amelyekben látszólag jólét uralkodik, ám  
egyes térségekben sok a szegénységben élő. A kevésbé fejlett 
országokban a szegénység általában alacsonyabb a fővárosi 
régióban. Más országokban éppen fordítva, a főváros régiójában 
magasabb a szegények aránya, mert a tehetősebb háztartások 
már elköltöztek onnan.

A fejletlenebb országok részesülnek a kohéziós politikából 
származó támogatások nagy részében, és nyilvánvalóan jóval 
több ezekben a nélkülözésben élő ember (abszolút szegénységben 
élőnek tekintendők azok, akik a kilenc alapvető szükségletből 
három vagy több tekintetében nélkülöznek).

A kohéziós politika a fejlettebb országok konvergenciarégióiban 
relatív szegénységben élőket is megcélozza. Az olyan régióknak 
juttatott támogatás, mint Wales az Egyesült Királyságban,  
Vallónia egyes részei Belgiumban, vagy éppen Dél- 
Olaszország és Dél-Spanyolország azt bi-
zonyítja, hogy ezekbe a régiókba is 
jut a szegénység csökkentésé-
re irányuló segítség.

KI VAN A LEGNAGYOBB VESZÉLYBEN?

A leginkább veszélyeztetettek közé tartoznak az idősek,  
az egyszülős és nagy családban élők, a gyermekek és fiatalok, 
a fogyatékossággal élők, valamint a 10-12 milliós európai roma 
etnikai kisebbségéhez tartozók. Mindezekben a csoportokban 
a nők jóval kitettebbek a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
veszélyének, mint a férfiak.
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„
 a legújabb becslések 

szerint ... a kohéziós támogatás  
eljut a rászorulókhoz „

A regionális versenyképességi és foglalkoztatási cél ugyanezt  
a kérdést egy másik irányból közelíti meg, figyelembe véve  
az átlagosnál magasabb munkanélküliségi és az alacsony 
iskolázottsági mutatókat, amelyek szoros korrelációt mutatnak 
mind a relatív, mind az abszolút szegénységgel. 

Egymást kiegészítve működik az ERFA 
és az ESZA
Fontos beruházni a társadalmi és gazdasági infrastruktúrába, 
amely ahhoz szükséges, hogy a hátrányos helyzetű közösségekben 
élő emberek élni tudjanak a máshol rendelkezésre álló képzési 
és álláslehetőségekkel. Az ERFA támogatás kulcsfontosságú 
hozzájárulásokat tehet ezen a téren azáltal, hogy az egyén 
számára az e lehetőségekhez való hozzáférést elősegítő 
fejlesztéseket támogat. 

A vállalkozások támogatása különösen a kis- és középvállalko-
zásokra, valamint az induló vállalkozásokra irányul. 

„Meggyőző bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatása nagyobb 
beruházásokat eredményezett a vállalkozások részéről, valamint 
fokozta a kutatási és fejlesztési tevékenységet. Például az  
egy munkavállalóra eső K+F befektetés a kelet-németországi 
Türingiában csaknem két és félszeresére emelkedett a támogatott 
vállalkozások esetében. Ez egyértelműen kedvező hatás” – 
mondta Dirk Ahner, regionális politikáért felelős főigazgató.

Az ERFA befektetések jobb munka- és képzési lehetőségeket 
eredményeznek azáltal, hogy támogatják az alábbiakat:

•  helyi munkaerő-közvetítési rendszerek, amelyek a hátrányos 
helyzetű személyeket munkalehetőségekhez juttatják;

•  helyi képzési/oktatási, valamint számítógépes képzőközpontok 
felújítása és fejlesztése;

•  biztonságos közlekedési központok, amelyek összekapcsolják 
a lehetőségeket az igényekkel;

•  befektetés az infokommunikációs lehetőségekhez való helyi 
hozzáférés javításába.

Az Európai Szociális Alap (ESZA) által nyújtott finanszírozás 
támogatja a hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő emberek 
fenntartható munkaerő-piaci integrációját. Ennek elérésére 
egyebek mellett az alábbi tevékenységek szolgálnak:

•  kifejezetten a hátrányos helyzetű és a fogyatékossággal élő 
emberek igényeire szabott tanácsadás és képzés; 

•  az integrációhoz és a munkába álláshoz vezető utak felkínálása, 
illetve munkahelyek létrehozása a hátrányos helyzetű és 
fogyatékossággal élő emberek részére a szociális gazdaság 
keretében; 

•  a hátrányos helyzetű és a fogyatékossággal élő emberek 
vállalkozásának támogatása; 

•  figyelemfelhívó kampányok a hátrányos megkülönböztetés 
leküzdése, a hozzáállás megváltoztatása és a munkahelyi 
sokszínűség népszerűsítése céljából.

A szükségletekhez alkalmazkodó ERFA
De mindez nem csupán a munkahelyekről szól. 2010 májusában 
az ERFA úgy módosult, hogy csökkentse a rossz lakásviszonyok 
között élő, a társadalom peremére szorult közösségek szegregá-
cióját. A változások célja az volt, hogy javuljon a gazdasági és tár-
sadalmi kohézió. A támogathatóság körébe tartozik immáron  
a közhatóságok vagy non-profit szervezetek tulajdonában levő 
meglévő épületek felújítása és használati céljának módosítása, 
amennyiben ezáltal alacsony költségű lakhatási lehetőséget  
biztosítanak kisjövedelmű háztartások vagy sajátos igényekkel  
rendelkező emberek számára. A meglévő lakások kiváltására  
irányuló korlátozott beavatkozási lehetőségek – ideértve az új 
lakások építését is – ugyancsak támogatható költséggé váltak. 

És a hatás?
Az ERFA és a Kohéziós Alap erőteljesen a régiók és a tagállamok 
gazdasági fejlődésének előmozdítására összpontosít.  
Ez a társadalmi kirekesztés elleni fellépés egyik legfontosabb 
módja: olyan gazdasági tevékenységek ösztönzése, amelyek  
több és jobb minőségű munkalehetőséget generálnak. 

A legfrissebb értékelések alátámasztják az alapok sikerességét  
a növekedés ösztönzése és a munkahelyteremtés terén. Két 
makrogazdasági modell is arra a következtetésre jutott, hogy az 
alapoknak jelentős hatásuk volt a gazdasági növekedésre, 
különösen a konvergenciarégiókban 2000 és 2008 között.  
A tagállamok jelentései szerint mintegy egymillió munkahely 
jött létre a vállalkozások támogatása révén a 2000 és 2006 közötti 
időszakban.

2007 és 2013 között 347 milliárd eurót, a Közösség 
költségvetésének 35,7 %-át fekteti be az EU a kohéziós 
politika eszközei útján a regionális növekedési célok 
támogatására és a munkahelyteremtés ösztönzésére.  
Ezek révén a kohéziós politika segíti az embereket  
a szegénységből való kilábalásban.
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Az ERFA erőforrásainak egy jelentős részét a társadalmi, területi 
és környezeti kohézióra fordítják. A támogatott projektek közé 
tartozik a társadalmi infrastruktúra fejlesztése vagy létrehozása, 
a falvak, belvárosok, régi ipartelepek és történelmi emlékművek 
felújítása. 

Az ilyen típusú projektek – az idegenforgalmi létesítmények 
fejlesztésére irányulókat is beleértve – céljaira használták fel az 
ERFA teljes támogatásainak csaknem egyharmadát az 1. célkitűzés 
hatálya alá tartozó régiókban és 36 %-át a 2. célkitűzés hatálya 
alá tartozó régiókban 2000 és 2006 között, és az arányok hasonlók 
a jelenlegi, 2007-2013-as időszakban is.

A 2000 és 2006 közötti időszak értékelései arra a következtetésre 
jutnak, hogy a környezetiinfrastruktúra-projekteknek kézzel-
fogható eredményei voltak. Például jelentős számú háztartást 
csatlakoztattak rá EU-szerte hátrányos helyzetű régiókban  
ivóvíz- vagy csatornahálózatra (14 millió embert csatlakoztattak 
jobb ivóvíz-hálózatra és 20 millió ember részesült a szennyvíz-
kezelési projekteknek köszönhetően jobb szolgáltatásban). 

Az eredmény? Városok és falvak Európa-szerte – ideértve rossz 
állapotban levő, korábbi ipari területeket és gazdasági 
nehézségekkel küszködő belvárosokat is –, amelyek vonzóbb 
környezetet kínálnak az ott élő, dolgozó és odalátogató 
embereknek.

Bár nincs elfogadott mutató vagy adathalmaz a fenti hatások 
számszerűsítésére, az értékelések arra a következtetésre  
jutnak, hogy ezek a projektek kétségtelenül javították az 
életkörülményeket és az életminőséget, valamint a területi 
egyensúlyt azáltal, hogy embereket és vállalkozásokat vonzottak 
az érintett helyekre.

A cSÚcStEchNOLóGIA ELÉrI A VIDÉKI FrANcIAOrSZáG SZíVÉt

Bármennyire vidékies és elszigetelt is az Auvergne régió, 
mindazonáltal élen járt Franciaországban abban, hogy 
elsőként biztosított nagysebességű internetelérést a teljes 
lakosság számára, köszönhetően a regionális versenyképesség 
és foglalkoztatás célkitűzés alapján kapott ERFA támogatásnak. 
A RegioStars 2010 díjat is elnyert projekt sokak által várt 
fejlődést hozott a régiónak, ahová nemrégiben nagy számban 
költöztek fiatalok és hoztak ott létre vállalkozásokat. 

Cécile Hesse és Gael Romier két fiatal fotográfus, akik 
Auvergne-ben vetették meg a lábukat. Amikor megérkeztek, 
egyetlen kép elküldése egy ügyfelüknek akár 20 percig is 
eltarthatott. Az új, nagysebességű, szélessávú hozzáféréssel 
ugyanez szinte csak egy pillanatot vesz igénybe. „Lehetővé 
vált, hogy fejlesszük a vállalkozásunkat és mindenekelőtt, 
hogy a régiónkban maradhassunk” – mondta el Hesse. 

A régió új életre kelt 2009 óta, amikor számos új kezdeményezés 
látott napvilágot – többek között Mazayes város általános 
iskolájában is, ahol a gyerekek az új iskolai honlapot hozták 
létre. Etienne Anquetil igazgatónak nincs kétsége afelől,  
hogy mind a gyerekek, mind a szülők örömmel látják, hogy 
az iskolájuk végre utoléri a kor társadalmát. 

A gyors és mindenkire kiterjedő internet-hozzáférés minden 
ágazatot átalakított: az egészségügy, a gazdaság, az oktatás 
és az idegenforgalom egyaránt részesült a kedvező hatásokból.

Szélessávú internet Auvergne-ben, 2006 és 2009 között

Teljes költségvetés: 38 500 000 €

ErDF-támogatás: 26 %

René Souchon (jobbról), az Auvergne-i Regionális Tanács elnöke 
átveszi a RegioStars díjat Johannes Hahn regionális biztostól


