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Sok minden történt a 2007–2013-
as időszakban: az Európai Uniót 
történelme legnagyobb gazda-

sági és pénzügyi válsága sújtotta, 
három új uniós tagállammal bővül-
tünk, valamint ambiciózus célkitűzé-
seket fogadtunk el 2020-ig az 
Európa 2020 stratégia keretén belül.

A Bizottság nemrégiben nyilvánosságra 
hozta a regionális politika 2007–2013-as 
időszakáról készített felmérés eredményeit, 
hogy ezek alapján értékelést készítsen arról, 
hogyan alkalmazkodott a kohéziós politika e nehéz 
körülményekhez.

A felmérést független szakértők végezték, akik több mint 
3000 kedvezményezettet és a programok végrehajtásáért 
felelős irányító hatóságok 1000 alkalmazottját kérdezték 
meg, kimutatva, hogy milyen mértékben van hatással az 
uniós finanszírozás a gazdaságra.

A 2007–2013-as időszakban 270 milliárd eurót ruháztak be 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapon és a Kohéziós Alapon 
keresztül. Ez a finanszírozás létfontosságú volt sok tagállam 
számára: a legtöbb országban ez az elérhető tőkeberuházá-
sok 20–50%-át tette ki, egy tagállamban (Magyarország) 
pedig elérte az 57%-ot.

A felmérés kimutatta, hogy ezek a beruházások 250 000 kkv-t 
támogattak, és 1 millió munkahely teremtéséhez járultak 
hozzá a 2007–2013-as időszakban, amely a vizsgált időszak 
uniós nettó munkahelyteremtésének egyharmadát teszi ki. 
Ezenkívül a becslések szerint 2023-ig minden beruházott euró 
után 2,74 eurós GDP-többletnövekedés várható. 

A beruházások pozitív hatásai minden 
uniós régióra és tagállamra kiterjed-
nek, javítva az állampolgárok élet-
körülményeit egyebek mellett 
a szállítás, a környezetvédelem, az 
energiahatékonyság, az oktatás és 
az egészségügyi ellátás terén.

A felmérés alkalmat nyújtott a fejlő-
dési lehetőségek meghatározására is. 

Például igazolta azon meggyőződésünket, 
hogy az előrehaladás nyomon követése és 

a programok eredményeinek értékelése érdeké-
ben világosabb célokra és rendszerekre van szükség. 

Ezekkel a pontokkal a 2014–2020-as reform már foglalko-
zott. Ezenkívül a Bizottság és a tagállamok politikai döntés-
hozói folyamatos erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, 
hogy tovább tökéletesítsék szakpolitikánk eredményorientált 
megközelítését. 

Ugyanis az eredmények megvalósulása – 500 millió uniós 
polgár életének jobbá tétele – a legfontosabb. 

A Panorama jelenlegi számában sok konkrét példát és valós 
történetet találnak, valamint megtudhatják a kohéziós poli-
tikában közvetlenül részt vevők véleményét is arról, hogyan 
járulnak hozzá az uniós alapok e célkitűzéshez. 

CORINA CREŢU 
A regionális politikáért felelős európai biztos

VEZÉRC IKK


