
A 2020. december 1-jén és 2-án megrendezett 
online fi-compass konferencia a regionális 
politika pénzügyi eszközeire fókuszált. Az ERFA/
KA rendezvényen több mint 500-an vettek részt, 
többek között az irányító hatóságok, a nemzeti és 
regionális kormányzatok, az Európai Bizottság, az 
Európai Beruházási Bank, valamint az állami és 
magán pénzügyi közvetítők képviseletében. 

Elisa Ferreira kohézióért és reformokért felelős biztos 
nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy a következő prog-
ramozási időszakban rejlő egyedi lehetőség a megerő-

sített kohéziós politika és az új Next Generation eszközök 
kombinációjával példátlan mértékben támogathatja a jövőbeli 
reformokat és beruházásokat. 

A következő évek uniós költségvetése mintegy 1,8 billió EUR-ra 
nő, azaz majdhogynem megduplázódik. Ez az egyedi lehetőség 
azonban hatalmas felelősséggel is jár: nem pusztán a hatékony 
helyreállítást feltételezi, hanem a megfelelőbb újjáépítést, a 
zöldebb, digitálisabb és versenyképesebb gazdaságba történő 
bölcs beruházást is, biztosítva ugyanakkor valamennyi régió 
felzárkóztatását. Az uniós biztos óvatosságra is intette a részt-
vevőket, hangsúlyozva, hogy mivel a tagállamok rendelkezésére 
álló pénzügyi források – a szükséges beruházásokhoz és refor-
mokhoz hasonlóan – példátlan mértékűek, valamennyi uniós 
finanszírozási forrás között szilárd koordinációra és további 
pénzügyi eszközökre lesz szükség. 

A biztos felhívta a figyelmet a kohéziós politikai pénzügyi esz-
közök további lehetőségeit és fokozott rugalmasságát biztosító 
új rendeletekre, amelyek lehetővé teszik valamennyi érdekelt fél 

számára, hogy éljen a költséghatékonyság, a projektszínvonal, 
a tőkeáttétel és az eszközök végrehajtásának előnyeivel. Ehhez 
pedig bizonyítani kell, hogy a pénzügyi eszközök célja nem a 
bankok vagy pénzügyi intézmények, hanem a reálgazdaság 
beruházásainak támogatása a kohézió területén.

Normunds Popens, a DG REGIO főigazgató-helyettese meg-
erősítette Elisa Ferreira üzenetét, eredményes pénzügyi esz-
közök példáin keresztül hangsúlyozva a pénzügyi eszközök 
jelentőségét a kohéziós politika szempontjából. Kiemelte a 
pénzügyi eszközökben rejlő potenciált a városi ágazat terüle-
tén, amely az új időszak kulcsfontosságú szakpolitikai célki-
tűzése. A városi környezetben megvalósuló beruházások 
támogatásában egyértelmű a pénzügyi eszközök szerepe. 

Az eseményen az EBB alelnöke, Lilyana Pavlova is nyilatkozott, 
kifejezve az Európai Központi Bank kohéziós politika további 
támogatása és annak fokozása iránti – hitelezés, felhatalma-
záskezelés és tanácsadói tevékenységek révén megvalósuló 
– elkötelezettségét. 

Az online konferencia strukturálisan részben modulokra épült, 
lehetővé téve, hogy a résztvevők az egyedi érdeklődési terüle-
teikhez kapcsolódó alkalmakhoz csatlakozhassanak. A pénzügyi 
eszközök – többek között a hitelek, garanciák, sajáttőke és kvá-
zi-sajáttőke eszközök – alkalmazása továbbra is a regionális 
és várospolitikai források jelentős végrehajtási mechanizmusa 
marad a 2021–2027-es programozási időszakban is. 

A rendezvény a pénzügyi eszközök végrehajtásával kapcsola-
tos számos, kulcsfontosságú horizontális témára kitért, amint 
azt az idei címe is sugallja: „A regionális politika pénzügyi 
eszközei készek válaszolni az uniós kihívásokra”:

 Ez az a pillanat, amikor meghatározzuk a következő évtized, az új kohéziós program, 
a helyreállítás és egy új, zöldebb jövő irányát! A kihívások kezelésére, a beruházások 

maximalizálására, valamint az erőteljesebb és versenyképesebb régiók létrehozására kell 
összpontosítanunk. A pénzügyi eszközök kulcsszerepet játszanak ebben, így e konferencia 

időszerűsége kétségtelen. 

Elisa Ferreira, a kohézióért és reformokért felelős biztos
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	  A tervezett új CPR-rel és egyéb 
lényeges rendeletekkel kapcsola-
tos tájékoztató előadás. A terve-
zett CPR számos olyan innovációt 
vezet be, amelyek célja a külön-
féle uniós szakpolitikai eszközök 
közötti szinergiák egyszerűsítése 
és javítása.

	  A DG ENER és a DG REGIO szak-
értőinek részvételével rendezett 
előadás az uniós korszerűsítési 
program finanszírozásáról a visz-
sza nem térítendő támogatások-
kal kombinált pénzügyi eszközök 
révén. Egy felújított és javított 
épületállomány segít az EU-ban 
a szén-dioxid-mentesített és 
tiszta energiarendszer előkészí-
tésében. Az állami és magánépületek renoválása nélkü-
lözhetetlen ebben a kontextusban, és az ágazat 
energiahatékonyságának fokozása szempontjából prio-
ritásként szerepel az európai zöld megállapodásban. A 
vissza nem térítendő támogatásokkal kombinált pénzügyi 
eszközök lényeges szerepet töltenek be a tagállamokban 
szükséges finanszírozás mozgósításában.

	  A DG REGIO és az EBB a pénzügyieszköz-barát programok 
előkészítésének különféle lehetőségeit mutatta be a 
tagállamoknak.

	  A második napon az InvestEU program került az ülés 
középpontjába. A prezentációk és egy panelbeszélgetés a 
következőkről tájékoztattak: az InvestEU tagállami kom-
ponensének jelenlegi helyzete; a kkv-kra és a RID-re (kuta-
tásra, innovációra és digitalizációra) irányuló szakpolitikai 
keretek termékei és politikai prioritásai (a DG GROW és 
DG RTD ismertette a legújabb fejleményeket); a tagállami 
és az uniós komponensek közötti határvonal és azok hatá-
lya; valamint két tagállam, Lengyelország és Finnország 
tagállami komponens létrehozásával kapcsolatos 
álláspontja. 

	  Párhuzamos előadások foglalkoztak az új többéves 
pénzügyi keret kulcsfontosságú ágazatainak pénzügyi 
eszközeivel: kkv-finanszírozás és energiahatékonyság. 

A résztvevők magas száma ismét igazolta a pénzügyi eszközök 
iránti nagyfokú érdeklődést és az érdekelt felek tudásvágyát 
e területen. 

Az Európai Bizottság (DG REGIO, DG AGRI, DG EMPL ÉS DG 
MARE) az EBB-vel partnerségben létrehozta a fi-compass plat-
formot, amely tanácsadói szolgáltatásokat biztosít az európai 
strukturális és beruházási alapok pénzügyi eszközeivel kap-
csolatban. A fi-compass célja, hogy gyakorlati know-how és 
oktatási eszközök biztosításával – többek között személyes 
képzési szemináriumok és egyéb, bőséges hálózatépítési lehe-
tőségeket nyújtó események megtartásával – támogassa az 
irányító hatóságokat és az egyéb érdekelt feleket. 

A rendezvény prezentációi nemsokára elérhetővé válnak a 
fi-compass oldalon. A rendezvény előadásaival, a tervezett új 
CPR-rel és az InvestEU programmal kapcsolatos további kér-
dése esetén írjon a következő e-mail-címre: REGIO-B3-FINAN-
CIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.fi-compass.eu/video/
combination-financial-instruments-and-grant
https://www.fi-compass.eu/video/energy-efficiency-housing 
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