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A NÖVEKEDÉSRE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSRE IRÁNYULÓ 

UNIÓS STRUKTURÁLIS FINANSZÍROZÁS  
JELENTÉS AZ EURÓPAI TANÁCS SZÁMÁRA, 2012. JÚNIUS 28–29. 

Az uniós strukturális alapok létfontosságú forrásként szolgálnak a növekedést ösztönző 
állami beruházások számára az Európai Unióban. Közel 350 milliárd EUR összegű 
strukturális finanszírozás áll rendelkezésre beruházás céljára Európa különböző régióiban 
a 2007–2013 közötti időszakra, amelyből 132 milliárd EUR-t már kifizettek. A befektetés 
aránya 2012 és 2013 során növekedni fog, ahogy egyre több projekt éri el a lejárati 
időpontot. 

Az uniós strukturális alapok a szolidaritás konkrét megnyilvánulását, valamint a 
gazdasági fellendülés és konvergencia fő hajtóerejét jelentik. A tagállamok által 
biztosított társfinanszírozással együtt az uniós strukturális alapok az állami beruházások 
igen jelentős hányadát teszik ki Európában – egyes tagállamokban az állami beruházások 
több mint felét. A költségvetési konszolidáció szükségességével jellemzett helyzetben az 
uniós strukturális alapok jelentős mértékben hozzájárulnak Európa jövőbeni jólétéhez, 
valamint az Európa 2020 stratégia közös célkitűzéseinek eléréséhez. 

Ábra: Strukturális alapok és nemzeti társfinanszírozás az összes állami beruházás %-ában kifejezve  
  (2009–2011-es átlag) 
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Az uniós strukturális alapok és a pénzügyi válságra adott válasz 

A válság kitörése óta az Európai Bizottság a tagállamokkal való partnerség keretében 
minden erőfeszítést megtett annak biztosítása érdekében, hogy a strukturális alapok minél 
előbb oda kerüljenek, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Az Európai Bizottság 
számos innovatív módszert javasolt a strukturális alapok kifizetésének felgyorsítása, 
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valamint azok rugalmasabbá és válaszképesebbé tétele érdekében, különösen a leginkább 
veszélyeztetett tagállamokban.  

Ezen intézkedéseknek – különösen 9 tagállam esetében az uniós társfinanszírozási arány 
növekedésének –, valamint a válság által leginkább sújtott tagállamok számára nyújtott 
kiegészítésnek köszönhetően további 14,5 milliárd EUR-t már kifizettek az európai 
gazdaság számára. A helyszínen tényleges hatást kifejtő további jelentős innovatív 
intézkedések közé tartoznak többek között a működő tőke finanszírozását lehetővé tevő 
szabályok változásai, amelyek erőteljes lendületet adnak a kkv-k számára az EU egész 
területén.  

A Bizottság emellett a strukturális finanszírozás hatásának maximalizálására is törekszik, 
az Európai Beruházási Bankkal való szoros együttműködés révén. Célzott támogatást 
nyújtanak például azon tagállamok számára, amelyek jelenleg gazdasági kiigazítási 
programban vesznek részt, egy új kockázatmegosztási mechanizmus formájában. Az 
Európai Bizottság egyik javaslata alapján ezt az eszközt azért hozták létre, hogy 
kölcsönöket és garanciákat biztosítson jelentős infrastrukturális projektek számára az 
EBB-vel kötött kockázatmegosztási megállapodás révén.  

A strukturális alapok átprogramozása 

A strukturális alapok jelenlegi programjainak kialakítása során meghatározott prioritások 
ma is teljes mértékben érvényesek, azonban lehetőség van arra, hogy az alapokat 
átcsoportosítsák a gyengén teljesítő vagy alacsonyabb prioritású projektektől az újonnan 
megjelenő prioritások vagy meglévő prioritások megerősítésének támogatására. 

2008 és 2011 között hozzávetőlegesen 20 milliárd EUR-t programoztak át ilyen módon 
a legsürgetőbb igények támogatására, amelyből 16 milliárd EUR-t az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap keretében, további több mint 3 milliárd EUR-t pedig 
az Európai Szociális Alap keretében programoztak át.  

Táblázat: Tagállamonkénti átprogramozás (2008 és 2011 között) 

ÁTPROGRAMOZÁS  ÁTPROGRAMOZÁS   Rendelkezésre 
álló összes 

uniós 
finanszírozás* 

Összes ERFA/KA ESZA 
 

 Rendelkezésre 
álló összes 

uniós 
finanszírozás* 

Összes ERFA/KA ESZA 

EU 338 821 19 801 16 430 3 371  LT 6 776 430 387 43 

BE 2 064 40 27 13  LU 51 0 0 0 

BG 6 674 461 461 0  HU 24 921 1 114 1 037 77 

CZ 26 540 1 684 1 503 181  MT 840 17 17 0 

DK 510 21 0 21  NL 1 660 142 51 91 

DE 25 489 587 432 155  AT 1 205 38 38 0 

EE 3 404 75 58 17  PL 67 186 4 618 4 098 520 

IE 751 313 96 217  PT 21 412 3 949 3 538 411 

EL 20 210 0 0 0  RO 19 213 153 153 0 

ES 34 658 3 136 1 952 1 184  SI 4 101 305 305 0 

FR 13 449 506 501 5  SK 11 498 630 623 7 

IT 27 958 1 111 821 290  FI 1 596 0 0 0 

CY 612 0 0 0  SE 1 626 0 0 0 

LV 4 530 138 0 138  UK 9 891 331 331 0 
 

*A 2007–2013 közötti időszakban (millió EUR) 
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Az átprogramozás a növekedésbarát befektetések célirányos támogatását eredményezte 
olyan területeken, mint a kutatás, a fejlesztés és az innováció, a kkv-k támogatása, az 
elektronikus szolgáltatások, az infrastruktúra, az energiahatékonyság, a munkaerő-piaci 
politika a legkiszolgáltatottabb csoportok számára, valamint a társadalmi befogadás. 
Például: 

- A kutatásra és innovációra irányuló, illetve a vállalkozásokat segítő támogatás 9 %-
kal nőtt, amely további 2 milliárd EUR összegű finanszírozásnak felel meg. 2011-ben 
például a lengyel allokáció felülvizsgálata az ERFA-támogatás 1,1 milliárd EUR 
összegű növekedését eredményezte a kutatási infrastruktúrák, a kutatóközpontok és 
vállalatok tevékenységei, valamint egyéb üzleti támogatások vonatkozásában. 

- A fenntartható energiával kapcsolatos prioritásokat az energiahatékonyságra 
fordítandó további 915 millió EUR összegű kiegészítő juttatással erősítették meg. 
2010 és 2011 során például Franciaország átprogramozta ERFA-juttatásának egy 
részét oly módon, hogy az energiahatékonyságra fordítandó meglévő juttatás jelentős 
részét átcsoportosította, illetve 100 millió EUR-val megnövelte az 
energiahatékonyságot célzó juttatásokat. Ez 15 000 munkahely létrehozását vagy 
megőrzését eredményezte összesen 1 milliárd EUR összegű befektetéssel.  

- A kkv-k finanszírozásához való hozzáférés megnőtt az EU-szerte több mint 300 kkv-t 
érintő tőke-, garancia- és hiteleszközökre irányuló fokozott támogatás révén. Ez 
megközelítőleg 90 000 munkahely létrehozását eredményezte, és hozzávetőlegesen 
12 milliárd EUR összegű további magánberuházást vonzott. 

- Az Európai Szociális Alapon keresztül a pénzügyi válság által leginkább sújtott 
veszélyeztetett csoportok, különösen a fiatalok számára biztosítanak lehetőségeket. 
Spanyolország, Magyarország, Írország, Lettország, Lengyelország és Portugália 1,2 
milliárd EUR-t csoportosított át a munkaerő-piaci kihívások kezelése, a 
munkanélküliség csökkentése, illetve a munkahelyteremtés élénkítése érdekében. A 
Cseh Köztársaság, Olaszország, Lengyelország és Portugália növelte a humántőke 
fejlesztését célzó befektetésekhez kapcsolódó ESZA-juttatásokat. 

A már elért fejlődésre építve lehetőség van további átcsoportosításokra a növekedés és 
foglalkoztatás támogatása érdekében. 2011 végén a 2007–2013 közötti időszakra 
rendelkezésre álló strukturális finanszírozás jelentős hányadát még nem különítették el 
konkrét projektek számára. A még el nem különített uniós finanszírozás mértéke 
jelentősen eltér az egyes tagállamokban, azonban becslések szerint uniós szinten 
körülbelül 82 milliárd EUR vár még felhasználásra. 

Az Európai Tanács januári ülésén a tagállamok megegyeztek arról, hogy ezeket az 
alapokat a lehető legnagyobb mértékben Európa gazdasági fellendülése szempontjából 
döntő fontosságú területek – különösen a kkv-k és az ifjúsági munkanélküliség elleni 
küzdelem – fokozott támogatására használják fel.  

Az Európai Bizottság által létrehozott közös akciócsoportok és a legnagyobb mértékű 
ifjúsági munkanélküliséggel küzdő tagállamok nemzeti hatóságai elsősorban erre 
összpontosítottak munkájuk során. Ennek eredményeképpen 7,3 milliárd EUR összegű 
strukturális finanszírozást irányoztak elő átcsoportosításra vagy gyorsított mozgósításra. 
Mindez várhatóan 56 000 kkv és 460 000 fiatal számára nyújt majd elengedhetetlenül 
szükséges támogatást.1

 
1 További információ arra vonatkozóan, hogy az uniós strukturális alapokat hogyan használják fel a fiatalok támogatására, lásd: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_en.pdf  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_en.pdf
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Előretekintés 

Az Európai Bizottság a kohéziós politika kapcsán ambiciózus javaslatokat fogalmazott 
meg a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan. Elfogadásukat követően ezek a javaslatok a 
jelenlegi időszak számos sikertörténetére építenek majd, még nagyobb hangsúlyt fektetve 
a növekedésre és a foglalkoztatásra, és biztosítva, hogy a strukturális alapok tovább 
erősítsék Európa új gazdaságirányítási rendszerét.  

Ezenkívül 2014-ig még sokat tehetünk azért, hogy a meglévő strukturális alapokat a 
gazdasági fellendülés szolgálatába állítsuk. Az Európai Bizottság felszólítja a 
tagállamokat, hogy szorosan működjenek együtt vele az alábbi célok elérése érdekében: 

- további lehetőségek meghatározása és kiaknázása a strukturális alapok 
átprogramozása kapcsán a növekedés és foglalkoztatás növelése érdekében,  

- a strukturális alapok felhasználásának felgyorsítása a visszavonások kockázatának 
mérséklése érdekében, valamint 

- az uniós strukturális alapok és az EBB-kölcsönök közötti szinergiák növelése, 
különösen a program- és egyéb veszélyeztetett országokban. 

 

* * 
* 

 


