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Az uniós 
finanszírozás 
további 
előnyökkel szolgál 
Málta számára
A máltai polgárok életminőségének jelentős 
mértékű javítása céljából a 2007–2013 közötti 
programozási időszak során 850 millió EUR 
értékben fektettek be uniós alapokat (Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és Kohéziós Alap) 
a máltai gazdaság kulcsfontosságú területeibe. 

A múltban elért eddigi eredményekre építve további 
700 millió EUR-t különítettek el a 2014–2020 közötti 
programozási időszakra, amelyet jelenleg a munkahe-

lyteremtés, az üzleti versenyképesség, a gazdasági növekedés 
és a fenntartható fejlődés támogatása, valamint a máltai pol-
gárok életminőségének javítása céljából használnak fel. 

A kutatást és innovációt (K+I) a magas szintű foglalkoztatással, 
termelékenységgel és szociális kohézióval bíró, intelligens, 
fenntartható és befogadó gazdaságra irányuló európai erőfe-
szítések prioritásai közé helyező Európa 2020 stratégia része-
ként Málta a K+I infrastruktúrára, valamint a tudomány és az 
ipar közötti kapcsolatok megerősítésére irányuló intézkedé-
sekre is elkülönített alapokat. Ez a tendencia folytatódott 
a jelenlegi programozási időszak során is, és későbbi beruhá-
zások várhatók a K+I szolgáltatások, illetve a vállalkozások 
finanszírozáshoz jutása terén.

Korábban az oktatási infrastruktúrába fektetett beruházások 
egy olyan szilárd platform létrehozását célozták, amelynek 
segítségével növelhető a felsőfokú oktatásban való részvétel. 
112,5 millió EUR értékű ERFA-beruházásokat eszközöltek az 
infrastruktúrába, a bővítésbe és a továbbképzésekbe, valamint 
további tőkebefektetéseket eszközöltek a főbb felsőoktatási 
intézményekbe. A 2014–2020 közötti programozási időszak 
során további beavatkozások irányulnak majd Málta nemzeti 
célkitűzéseinek elérésére, nevezetesen a korai iskolaelhagyás 
csökkentése, és azon 30–34 év közötti hallgatók számának 
a növelése, akik felsőfokú intézményben szereznek végzett-

séget. Az oktatási beruházásokat mindig kiegészítik az Európai 
Szociális Alappal, amely nagyobb hangsúlyt helyez az oktatás 
színvonalára és a tanulók készségeire. 

A gazdasági központ előmozdítása

Málta erőforráshiánya, mérete és földrajzi fekvése miatt a gaz-
dasági bőség megteremtéséül szolgáló specifikus piaci rések 
kialakítása létfontosságú. Ennek tudatában az uniós finanszíro-
zásnak köszönhetően számos beruházásra került és kerül majd 
sor Málta versenyképességének növelése céljából, illetve annak 
érdekében, hogy az ország különféle gazdasági tevékenységek 
tekintetében kiválósági központtá váljon. Az uniós finanszírozást 
továbbra is felhasználják majd a magánszférán belüli törekvések 
újrastrukturálására és újbóli korszerűsítésére különböző támo-
gatások és pénzügyi eszközök révén. 

Az egészségügyi ágazat a sziget főbb prioritásainak egyike, 
különösen mivel szociális szempontból befogadóbb társadal-
mat biztosít. Az előző programozási időszakban szereplő – az 
onkológiai központhoz hasonló – vezérprojektek további beru-
házásokkal egészülnek ki a máltai egészségügyi szolgáltatások 
javítása és a közösségi alapú szolgáltatások ellátásának biz-
tosítása céljából. 

Málta idegenforgalmi ágazatának fejlettebb szolgáltatásaira 
irányuló fejlesztések kulcsfontosságúak, mivel a turizmus a helyi 
gazdaság szempontjából jelentős szerepet tölt be, és számos 
munkahelyet generál. A 2007–2013 közötti időszak olyan beru-
házásokkal szolgált, amelyek fejlesztették a helyi idegenforgalmi 
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szolgáltatásokat, új piaci réseket alakítottak ki, és számos, 
magas idegenforgalmi hozzáadott értékkel bíró történelmi 
emlékhely helyreállításához járultak hozzá. A természeti, törté-
nelmi és kulturális értékek megőrzésére irányuló kiegészítő 
jellegű intézkedések is folytatódnak ebben az időszakban. 

Málta egyedi jellegzetességei, azaz kis területe és viszonylag 
magas népsűrűsége jelentős kihívásokat generál az ország 
közlekedési ágazata számára. Az uniós alapok ennélfogva 
továbbra is összpontosítanak majd a máltai szigetcsoport 
összekapcsolhatóságának optimalizálására hazai és nemzet-
közi szinten egyaránt. E cél a TEN-T keretében a közúti infra-
struktúrába, a tengeri infrastruktúrába és a modális váltásba 
fektetett számos beruházás révén valósul majd meg. Ezek 
a beruházások hozzájárulnak a torlódások és utazási idők 
csökkentéséhez, ily módon pedig minden bizonnyal fokozottabb 
versenyképességet eredményeznek. 

Máltának az EU 2020 stratégián belüli energiával kapcsolatos 
célkitűzéseinek kezelése céljából számos, uniós alapokat alkal-
mazó kezdeményezés indult a tiszta energia előállításának és 
az energiahatékony gyakorlatok bevezetésének ösztönzése 
céljából, kezelve ezáltal az elektromosság és a fogyasztás kör-
nyezeti hatásait. Az energiamegtakarítás és az energiahatékony 
rendszerek ösztönzésével az elért kedvező eredmények továbbra 
is fenntarthatók a háztartásokat, vállalkozásokat és a közszférát 
célzó beavatkozások és intézkedések meghozatalával.

A hulladék- és vízgazdálkodás

A hulladék- és vízgazdálkodás is két fontos pillér. A Máltát 
érintő hulladékgazdálkodási kihívás kezelése, illetve a hulla-

dékgazdálkodás környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásának 
leküzdése érdekében 125 millió EUR-t különítettek el a korábbi 
programozási időszakban a bezárt hulladéklerakók felújításá-
hoz és helyreállításához hasonló főbb beruházásokra. Új 
beavatkozások megvalósítására kerül sor a hulladékmennyiség 
csökkentése és az újrahasznosításra fennmaradt maradéka-
nyagok átirányítása céljából. 

A vízellátás biztonsága és a szennyvízgazdálkodás is jelentős 
kihívást jelentenek az ország számára. E két probléma megol-
dása céljából már jelentős mértékű beruházásokat hajtottak 
végre korábban is. Ezek az ágazatok továbbra is részesülnek 
a kohéziós politika beruházásaiból a szükséges infrastruktúra 
kialakítása céljából, amely a természetes víztározó kimerítése 
nélkül biztosíthatja Málta számára a megfelelő vízkészletet. 
A szigetek vízkészletére gyakorolt súlyos nyomás kezelésére, 
valamint a vízminőségnek az éghajlatváltozáshoz való alkal-
mazkodás mellett történő javítására irányuló erőfeszítések 
keretében a beavatkozások célja továbbá, hogy felhívja a figyel-
met a víztakarékosságra és a hatékony vízfelhasználásra, vala-
mint optimalizálja a talajvíz felhasználását és minőségét. 

Dr. Aaron Farrugia, az uniós alapok és a társadalmi párbeszéd 
parlamenti államtitkára 

Az Esplora, Málta interaktív tudományos központja, amely informális 
oktatási környezetet biztosít a tudomány felfedezéséhez. 
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