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ADATPONT

Koronavírus-áttekintő:  
az uniós kohéziós politika 
r eakciója a válságra

A Covid19-világjárvány hatalmas kihívást jelent 
az egész Európai Unió számára. A nemzeti, regio-
nális és helyi közösségek a frontvonalon igyekez-
nek szembeszállni a betegséggel és annak 
társadalmi-gazdasági hatásaival. A társadalmaink 
és a tagállamok közötti szolidaritás és felelősség-
megosztás nélkülözhetetlen a válság elhárításához. 

Az Európai Bizottság 2020 áprilisában a következő két 
intézkedéscsomagot indította el az uniós kohéziós poli-
tika mozgósítására a koronavírus-válság idején: a koro-

navírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezést 
(CRII), valamint a koronavírusra való reagálást célzó, kiterjesz-
tett beruházási kezdeményezést (CRII+). 

A CRII-csomag – új uniós források biztosítása helyett – a meglévő, 
el nem költött erőforrások rugalmas használatát és a leginkább 
szükséges területekre történő átirányítását teszi lehetővé.  
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A rugalmasság kiterjed a felhasználatlan uniós finanszírozás 
régiók és kategóriák közötti átcsoportosítására; az uniós előfi-
nanszírozás növelésére a pénzforgalom javításáért; valamint 
az uniós társfinanszírozási arány 100 %-ra történő emelésére 
a 2020–2021-es pénzügyi évben.

Május 27-én a CRII/CRII+ kezdeményezések a REACT-EU cso-
maggal egészültek ki, amelyről jelenleg tárgyal a Tanács és 
az Európai Parlament.

A kohéziós politika Covid19-re adott 
válaszlépéseinek nyomon követése

A válaszlépések nyomon követése rendkívüli kihívást jelent a 
kohéziós politika számára, amely több mint 390 program 
tekintetében megosztott irányítást alkalmaz. Az eredeti pénz-
ügyi és mutatókon alapuló felügyeleti rendszerek nem alkal-
masak a jelenleg hozott egyedi intézkedések nyomon 
követésére. A bizottsági szolgálatok 2020. május 12-én új 



A CRII / CRII+ INTÉZKEDÉSEK HATÁSAI
Az új intézkedések keretében mozgósított források mértékére vonatkozó főbb adatok 2020. november 19-től:    

ÁTPROGRAMOZÁS
	k  6,3 milliárd EUR egészségügyi fellépésekre irányuló uniós átcsoportosítások 5,9 milliárd EUR uniós szintű nettó növe-

kedést eredményezve
	k  8,5 milliárd EUR vállalkozástámogatásra irányuló uniós átcsoportosítások 1,9 milliárd EUR uniós szintű nettó növekedést 

eredményezve
	k  2,7 milliárd EUR közvetlen támogatás az emberek, többek között a munkavállalók és a veszélyeztetett csoportok 

számára.

(Az „embereknek nyújtott közvetlen támogatásnál” egyes esetekben az allokációk átfedésben lehetnek az ESZA egészségügyi 
és vállalkozási átprogramozásával.)

FINANSZÍROZÁS ÉS MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOK
	k 7,6 milliárd EUR uniós többlet-előfinanszírozásként
	k 129 kohéziós politikai program élt a 100 %-os uniós társfinanszírozás lehetőségével;
	k  3,3 milliárd EUR értékű összeget csoportosítottak át az alapok és/vagy régiókategóriák között. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/newsroom/news/2020/05/28-05-2020-eu-budget-for-recovery-what-role-for-cohesion-policy
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/newsroom/news/2020/05/28-05-2020-eu-budget-for-recovery-what-role-for-cohesion-policy
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pénzügyi és kimeneti mutatók – „közös” Covid19-mutatók – 
alkalmazását javasolták a nemzeti és regionális programok 
keretében.

Az egészségügyre irányuló uniós 
hozzájárulások jelentős mértékű 
növekedése 

A 2014–2020 közötti időszakra szóló programok keretében 
eredetileg több mint 10 milliárd EUR értékű uniós támogatással 
kívánták növelni a stratégiai jellegű egészségügyi beruházáso-
kat. Az alapok ERFA-n és az ESZA-n belüli, illetve azok közötti 
– számos program keretében történő – átcsoportosítása nettó 
növekedést eredményezett az egészségügyi fellépések támo-
gatásában. Az új CRII/CRII+ szabályainak elfogadását követően 

a programmódosítások felgyorsultak, amint újabb intézkedések 
– köztük az egyéni védőeszközök, a gyógyszerek beszerzése, a 
tesztelés, a további egészségügyi személyzet felvétele, a veszé-
lyeztett csoportok orvosi ellátása vagy otthoni gondozása – 
váltak jogosulttá a finanszírozásra.

A Covid19 egészségügyi szükséghelyzetre való reagálást 
célzó uniós pénzügyi támogatással kapcsolatos további infor-
mációkat azok a nemzeti és regionális programok szolgál-
tathatnak, amelyek hozzájárultak a pénzügyi támogatás 
részletesebb azonosításához és nyomon követéséhez. A 
Bizottság az érintett programokkal való együttműködésben 
törekszik az adatlefedettség javítására, mivel az ilyen célú 
uniós támogatások teljes összege a megadottnál valószínű-
leg magasabb lehet. Az adatokat – a rendelkezésre állás 
függvényében – rendszeres időközönként naprakésszé teszik.

COVID19 / CRII – AZ EGÉSZSÉGÜGY TERVEZETT UNIÓS TÁMOGATÁSÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
2020. FEBRUÁR 1-JE ÓTA  
(MILLIÁRD EUR)
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 A REACT-EU csomaggal kapcsolatos, függőben lévő megállapodás révén a 
tagállamok a Kohéziós Alapok által kínált rugalmasságokat és likviditást teljes 
mértékben kihasználhatják a legérintettebbek – az egészségügyi dolgozók és a 

kórházak, a kkv-k és a munkavállalók – megsegítésére… Míg a kohéziós támogatás 
általánosságban a regionális konvergenciára irányuló, hosszú távú beruházásokra 

összpontosít, a CRII a veszélyhelyzet-elhárítást helyezi középpontba, méghozzá ott, 
ahol arra a leginkább szükség van. 

Elisa Ferreira, a kohézióért és reformokért felelős biztos

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/indicators_covid19_response_en.pdf
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A vállalati támogatás mértéke nőtt

A kohéziós politika égisze alatt a kezdetektől fogva jelentős 
beruházási tételként szerepelt a vállalkozások – túlnyomórészt 
a kkv-kat érintő, számos intézkedés – támogatása. Ez a támo-
gatás többek között a következőket öleli fel: kutatás és inno-
váció, vállalkozói készség, energiahatékonyság, hozzáférés a 
finanszírozáshoz és a digitalizáció. 

Valamennyi ország és régió kidolgozta saját stratégiáját a 
koronavírus-válság legmegfelelőbb kezelésére. Ez gyakran járt 
egy magasabb összegű, felhasználatlan forrásokkal rendelkező 
tevékenység finanszírozásának egy, a gazdaság újraindítása 
és a válság elleni küzdelem szempontjából magasabb poten-
ciállal bíró másik tevékenységre történő átcsoportosításával. 
A finanszírozás más támogatási területről vagy egyazon terü-
leten belüli más prioritásról is átcsoportosítható volt. 

Az emberek támogatása a világjárvány hatásai elleni 
küzdelemben

A koronavírus-válság társadalom egészét érintő továbbgyűrűző 
hatása rengetegféle módon érintette az embereket. A szociális 
szolgáltatások, a munkahelyek megtartása, a veszélyeztetett 
csoportok és mások támogatása szempontjából az Európai 
Szociális Alap (ESZA) nyújt elsődlegesen támogatást.

A fenti ábrán látható a világjárvány elleni küzdelemre vagy 
annak hatásai ellensúlyozására szánt összeg, amely célki-
tűzések például a csökkentett munkaidőben való foglalkoz-
tatás, az egészségügyi dolgozók kiegészítő munkabérének, 
az IT-felszerelések, az egyéni védőeszközök, valamint a 
veszélyeztetett csoportokat célzó szolgáltatások támogatása 
révén valósulhatnak meg.

COVID19 /CRII – A VÁLLALKOZÁSOK TERVEZETT UNIÓS TÁMOGATÁSÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
2020. FEBRUÁR 1-JE ÓTA  
(MILLIÁRD EUR)
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Van olyan téma, amelyről szívesen olvasna többet a jövőbeli Panorama ADATPONT 
rovatában?

Szeretné, ha egy konkrét adatkészletet tennénk közzé az esb-alapok nyílt hozzáférésű 
adatplatformján?

Amennyiben igen, írjon nekünk: REGIO-EVAL@ec.europa.eu

Kövesse a vitát a TWITTEREN #ESIFOpendata, 

vagy iratkozzon fel a hírlevelünkre: http://ec.europa.eu/newsroom/index.cfm?service_id=788 

mailto:REGIO-EVAL%40ec.europa.eu?subject=
https://twitter.com/search?q=%2523ESIFOpendata&src=typd&lang=hu
https://ec.europa.eu/newsroom/index.cfm?service_id=788
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Az éves előfinanszírozás növelése 

Ez az első CRII-csomagban szereplő – a Bizottság által auto-
matikusan alkalmazott – intézkedés a 2019-es vissza nem 
fizettetett 7,6 milliárd EUR összegű uniós előfinanszírozási 
összeggel valamennyi program számára hasznosítható volt. 
A vissza nem fizettetett, 2019. évi éves előfinanszírozási 
összegeket a tagállamok a világjárvánnyal kapcsolatos kiadá-
sokra használhatják. Ez valójában az uniós finanszírozás 
előirányzása, mivel a 2020-ban vissza nem fizetett összegeket 
kizárólag a programozási időszak végén számolják el vagy 
fizetik vissza.  

Számos program élt a 100 %-os uniós finanszírozás 
lehetőségével 

Valamely ország kérelmére a 2020–2021-es számviteli eljárás 
során bevallott kiadások ideiglenesen kizárólag uniós forrásból 
finanszírozhatók. Ez a 100 %-os európai társfinanszírozás az 
egyik legnépszerűbb intézkedés a módosított programok 
többségében. 

Egyes országok a források alapok közötti átcsoportosítását 
választották

Az országok kérelmére a 2020-as programozási időszakra 
rendelkezésre álló források átcsoportosíthatók az ERFA, az 
ESZA és a Kohéziós Alap között. 

A 2020-as programozásra rendelkezésre álló források ugyan-
így a régiókategóriák között is átvezethetők. A legnagyobb 
mértékben a leginkább urbanizált területeket érintette a vírus, 
amelyek ennélfogva további egészségügyi beruházásokat 
igényelnek.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Koronavírus-áttekintő
A koronavírussal szembeni uniós válaszintézkedések 
áttekintése
Legfrissebb hírek: az ERFA-val/Kohéziós Alappal kapcsolatos, 
egyedi szakpolitikai válaszlépések országonként és régiónként  
Legfrissebb hírek: az ESZA egyedi szakpolitikai válaszlépései

AZ ESZA-FELLÉPÉSEK ÉRTÉKE A COVID19-VILÁGJÁRVÁNY HATÁSAI ELLENI KÜZDELEMBEN 
(MILLIÓ EUR) 
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https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_hu#coronavirusresponseinvestmentinitiative
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_hu#coronavirusresponseinvestmentinitiative
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news?keywords=&countryCode=ALL&themeId=57&tObjectiveId=ALL
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=hu

