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Mi a véleménye az esb-alapok eddigi 
végrehajtásáról a 2014–2020 közötti 
időszakban?

Késői indításról számolhatunk be. Az idő-
szak első fele teljesen elveszett, leg-
alábbis egyes régiók esetében. Úgy 
vélem, hogy azóta felgyorsult a folya-
mat, és az a benyomásom, hogy a jelen-
legi szakaszban jól halad a végrehajtás. 
Az alapok odakerülnek, ahol azokra szük-
ség van, és nagyszerű projektek vannak 
folyamatban. 

Úgy gondolom, hogy még korai átfogó 
képről véleményt alkotni, hallottam 
azonban az érintett személyektől, hogy 
az egyszerűsítésre irányuló egyes intéz-
kedéseket nagyra értékelték, és a tema-
tikus fókusz működőképes – ezek szerint 

sikerült valóban néhány fontos priori-
tásra összpontosítanunk.

Az esb-alapok által a tagállamok 
számára nyújtott pénzügyi 
támogatáson túlmenően milyen egyéb 
kedvező hatásokat tulajdonít 
az alapoknak?

A strukturális alapok nem csupán a pénz-
ről szólnak. Az európai szolidaritás jelei 
is. Az európai területi együttműködés 
keretében számos, különféle országból 
származó személy együttműködését lát-
hatjuk saját régiójuk erősítése érdeké-
ben. Amikor pedig látom, hogy a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése vagy 
új munkahelyek létrehozása a tét, úgy 
gondolom, jó célokat támogatunk. Volta-
képpen ez az, amiért szeretem az 

esb-alapokat: segítenek a régióknak 
abban, hogy kreatívak legyenek, és tény-
legesen az embereket célozzák meg.

Ezen időszak egyik legfőbb célkitűzése 
az esb-alapok és az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap szoros 
együttműködésének biztosítása. 
Mi a véleménye erről a közös 
munkáról, és mit gondol, hogyan 
lehetne még jobb eredményeket elérni?

Véleményem szerint ez az együttműkö-
dés – a salátarendelettel párhuzamosan 
– folyamatosan fejlődik. Hasonló elneve-
zésük ellenére azonban az esb-alapok és 
az ESBA esetében alkalmazott megkö-
zelítések különbözőek. E két alap közötti 
együttműködés nagyobb projektek ese-
tében működőképes lehet, tapasztalatom 
alapján azonban az esb-alapok támogat-
ják ténylegesen a kis- és közepes méretű 
projekteket számos régióban. Az Európai 
Parlament előadójaként kijelenthetem, 
hogy a Parlament távol áll attól az 
elgondolástól, hogy az ESBA aláássa a 

 A strukturális alapok nem csupán a pénzről 
szólnak. Az európai szolidaritás jelei is. 

Esb-alapok: 
az európai régiók 
és a szolidaritás 
erősítése
Kerstin Westphal európai parlamenti képviselő, egyben az  
Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának tagja  
megosztja véleményét és várakozásait az esb-alapok  
végrehajtásával és azok aktuális hatásával kapcsolatban.
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 A kohéziós politika továbbra is világos és jól 
látható eredményeket ér el a polgárok számára 

számtalan területen az oktatástól az egészségügyi és 
szociális ellátáson, a jobb levegő- és vízminőségen 

keresztül egészen a fenntarthatóbb mobilitásig. 
Daniël Termont, Gent polgármestere és az EUROCITIES elnöke2

 Az esb-alapok hosszú távú strukturális alkalmazkodási 
politikai eszközt biztosítanak a regionális gazdaságok 
számára a változások előrejelzéséhez és az azokhoz való 

alkalmazkodáshoz, hogy mindenhol lehetőséget nyújtsanak 
az életképes fejlődési lehetőségek beazonosítására. 

Mari Kiviniemi, az OECD főtitkár-helyettese1

kohéziós politika programozásának stra-
tégiai koherenciáját, területi együttmű-
ködését és hosszú távú terveit.

2018 a következő többéves pénzügyi 
keret kontextusában a 2020 utáni 
kohéziós politika szempontjából 
kulcsfontosságú év lesz. Mik a 
várakozásai e politika jövőjével 
kapcsolatban?

A következő és a 2019-es év valóban 
meghatározó évek lesznek. Úgy gondo-
lom, hogy el kell kerülnünk a korábbi, 

késedelmes eseteket, azaz amikor szá-
mos operatív program indítása későn 
kezdődött el. A régióknak időben tudniuk 
kell arról, mire is számíthatnak. 

Ezen túlmenően az Európai Parlament 
részére szóló jelentésemben további 
egyszerűsítésre tettem javaslatot. A 
Creţu biztos által létrehozott magas 
szintű munkacsoport révén úgy érzem, 
számottevő javulásra számíthatunk ezen 
a területen. Az EP emellett további rugal-
masságot kér. Régióinkat képessé kell 
tennünk arra, hogy a 2025-ben esetle-

gesen felbukkanó, új, váratlan kihívá-
sokra is reagálni tudjon. 

És végül, de nem utolsósorban: a jövő-
beni többéves pénzügyi keretről szóló 
jelenleg folyó tárgyalások, és Oettinger 
biztos „több európai feladatot kell keve-
sebb pénzből ellátni” igaz szavai nem 
vezethetnek a kohéziós politika gyengí-
téséhez. Ahogy az imént mondtam: az 
esb-alapok a szolidaritás jelképei, ame-
lyek kreatívvá teszik a régiókat. Fenn kell 
tartanunk ezt – valamennyi európai régi-
óban.  

1) Panorama 61 
2) Panorama 61 
3) Panorama 62 

 Az európai strukturális és beruházási alapok teszik  
lehetővé számunkra a tényleges ösztönzők megteremtését és 

a beruházások növelését. 
Beate Merk, az európai ügyekért és a regionális kapcsolatokért felelős bajorországi miniszter, Németország3


