
 
Uniós támogatások a régiók fenntartható és okos
fejlesztéséért
 
Az uniós finanszírozás segíti a régiókat a Covid-válságból való kilábalásban, miközben
csökkenti az egyenlőtlenségeket és munkahelyeket teremt.
 

Az európai régiók nem mind fejlődnek ugyanabban az ütemben, az EU számára azonban az
egyik legfontosabb prioritás a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése. Mivel a
járvány tovább növelte a régiók közti különbségeket, a 2021-2027-es regionális fejlesztési és
kohéziós politika 243 milliárd euróval gazdálkodhat (a 2018-as árfolyamon), hogy támogassa az
éghajlatváltozás elleni küzdelmet, a társadalmi programokat és a fenntartható városfejlesztést
is.
 
 
További információ a szociális politikáról ide kattintva érhető el. 
 
 
 
Az EU regionális politikájának átalakítása 
 
A júniusi plenáris ülésen a Parlament kohéziós csomagot fogadott el, ami magában foglalja
Európai Regionális Fejlesztési Alapot és a Kohéziós Alapot is, valamint az Interreget és az
alapok célkitűzéseiről szóló rendeletet.
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Szintlépés: segítő kéz az EU régióinak
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/levelling-up-a-helping-hand-for-the-eu-s-regions_N01-AFPS-210617-RFHC_ev
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A fenntartható fejlődés támogatása 
 
Az új kohéziós politikának egyszerűsítenie kell az eljárásokat, hatékonyabbá kell tennie a
beruházásokat, és a zöld megállapodás, valamint a Covid-19 helyreállítás értelmében igazodnia
kell az európai régiók karbonsemlegességre való átállásához.
 
 
Fontos, hogy a finanszírozás jelentős részét az okos fejlesztést és a zöld gazdaságot támogató
projektekre fordítják. 
 
 
A jövőben a kohéziós politikának:
 
 
 

a regionális finanszírozás legalább 30% -át az éghajlatváltozás elleni küzdelemre kell
fordítani 
tiszteletben kell tartani a környezeti, éghajlati, biológiai sokféleséggel kapcsolatos és
körkörös gazdasági célokat 
a fenntartható fejlődést és a munkahelyteremtést kell támogatnia 
személyre szabott támogatást kell nyújtania a félreeső régióknak, szigeteknek és
elnéptelenedett területeknek 
a kutatásra és az innovációra kell összpontosítania 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásainak legalább 8% -át a fenntartható
városfejlesztésre kell fordítania
 

 
A nukleáris energiával és a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos projektek nem támogathatók,
kivéve a szenet földgázzal helyettesítő projekteket, amelyek 2025. december 31. előtt
jogosultak finanszírozásra.
 
 
Azért, hogy segítsék a régiókat a Covid-válságból való kilábalásban az alapok várhatóan
támogatják majd a kultúrát, a fenntartható turizmust, a digitalizációt, valamint a jobb
egészségügyi rendszereket kialakítását.
 
 
 
A regionális fejlesztés és együttműködés
finanszírozása 
 
A kohéziós politika finanszírozása részben az EU hosszú távú költségvetéséből és a Next
Generation EU forrásaiból származik.
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20200618STO81513/europai-zold-megallapodas-uton-egy-klimasemleges-es-fenntarthato-eu-fele
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200429STO78172/a-klimavaltozas-elleni-kuzdelmet-a-valsag-utan-is-szem-elott-kell-tartani
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20190926STO62270/mit-jelent-a-karbonsemlegesseg-es-hogyan-erheto-el-2050-ig
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20210128STO96608/covid19-az-unios-helyreallitasi-csomag-reszletei
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20210311STO99736/afakulcs-csokkentes-es-zoldebb-szemlelet-kellene-a-turizmusban-a-covid19-utan
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20190705STO56307/a-kozegeszseg-javitasa-az-unios-intezkedesek-kozerthetoen
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20190705STO56307/a-kozegeszseg-javitasa-az-unios-intezkedesek-kozerthetoen
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/mff/20210128STO96608/covid19-az-unios-helyreallitasi-csomag-reszletei


Egyéb pénzügyi támogatások a régiók számára 
 
A klímafinanszírozási terv részeként a Méltányos Átállást Segítő Alap célja, hogy támogassa a
fosszilis üzemanyagokra támaszkodó és a klímasemlegességre való áttérés által leginkább
érintett területeket. A Parlament 2021 májusában hagyta jóvá az alapot, amely 7,5 milliárd eurót
kap az EU 2021–2027 közötti költségvetéséből és 10 milliárdot az uniós helyreállítási
csomagból.
 
 
 
Ezen kívül az európai régiók segítséget kapnak a ReactEU programtól is, mely a pandémia
gazdasági következményei által leginkább érintett ágazatok megsegítésére fókuszál.
 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap
• Készült 1975-ben

• Célja a regionális egyensúlyhiányok megoldása, a fejlődés szempontjából lemaradt területek
támogatása és a hanyatló ipari régiók átalakítása

• Támogatja a súlyos és tartós természeti vagy demográfiai hátrányoktól szenvedő régiókat

Interreg
• 1990-ben indult

• Segíti a határokon átnyúló egészségügyi, zöld és egyéb projekteket

• • Támogatja a határokon átnyúló, transznacionális és a régiók közötti együttműködést

•  Biztosítja a klímaváltozás ellen küzdő, valamint a társadalmi programok finanszírozását,
ideértve az egészségügyet, valamint a kisebb projekteket is

A Kohéziós Alap
• 1994-ben hozták létre

• támogatja a környezeti és transzeurópai hálózati projekteket

• A fejlődést és a foglalkoztatást elősegítő beruházásokat finanszíroz

• A tagállamok kevésbé fejlett régiói vehetik igénybe, ahol a GNI az EU átlagának 90% -a alatt
van

További információ
A regionális és kohéziós politikáról
Tanulmány - Az EU lemaradt régiói: a jelenlegi helyzet és a jövő kihívásai (angolul)
Tanulmány - A közös agrárpolitika és a Kohéziós Alap kedvezményezettjeiről
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200109STO69927/europa-1000-milliard-euros-klimafinanszirozasi-terve
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20200903STO86310/atallas-egy-zoldebb-gazdasagra-europa-szerte
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210517IPR04110/17-5-milliard-euros-program-segiti-az-atallast-a-zold-gazdasagra
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20210128STO96608/covid19-az-unios-helyreallitasi-csomag-reszletei
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20210128STO96608/covid19-az-unios-helyreallitasi-csomag-reszletei
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/section/195/regional-and-cohesion-policy
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29652215
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679107/IPOL_STU(2021)679107_EN.pdf

