Kohéziós politika a gyakorlatban: a 2007 és 2013 közötti időszak uniós beruházásainak fő eredményei
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A 28 tagország közül Magyarországon volt a legmagasabb a kohéziós finanszírozás aránya az
állami beruházási kiadások 57%-ával. A Magyarországnak nyújtott finanszírozás 21 milliárd
eurót tett ki.

Az Európai Bizottság közzétette a 2007 és 2013 közötti időszakban megvalósult uniós
beruházások független értékelésének eredményét, amely minden tagállam tekintetében külön
jelentést tartalmaz. Az értékelés kiemeli a kohéziós politika hozzáadott értékét, ugyanakkor
adatokkal szolgál a 2020 utáni leendő uniós költségvetés kidolgozásához is. Egymillió új
munkahely, ami az ebben az időszakban az EU-ban újonnan létesült munkahelyek
egyharmadának felel meg, és a kohéziós politika keretében befektetett minden euró után
további 2,74 euró GDP, ami a becslések szerint 2023-ig további 1 billió euró GDP-megtérülést
jelent – ezek a 2007 és 2013 közötti időszak értékelésének fő eredményei.

A kohéziós szakpolitika valamennyi EU-tagország gazdaságának a javára vált, az EU
növekedési és foglalkoztatási politikájának pilléreként közel 400 000 kkv-nak és startup
vállalkozásnak biztosított finanszírozást. 2007 és 2013 között az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és a Kohéziós Alapból Magyarországnak nyújtott finanszírozás 21 milliárd eurót tett ki.
A kohéziós politika keretében megvalósuló beruházások több tagállamnak is alapvető
finanszírozási lehetőséget jelentettek. A 28 tagország közül Magyarországon volt a
legmagasabb a kohéziós finanszírozás aránya, mely az állami beruházási kiadások 57%-át
tette ki. Ebből elsősorban a közlekedés, a környezetvédelem, a kutatás és innováció, valamint a
vállalkozástámogatás terén valósultak meg beruházások. Kiemelhető, hogy az uniós
támogatásnak köszönhetően több mint 108 000 munkahely létesült, közel félmillió háztartás
csatlakozott új vagy korszerűsített szennyvízhálózathoz, mintegy 2500 kilométer közutat és 216
kilométer vasutat korszerűsítettek, és emellett 502 kilométer új utat építettek, több mint 3900
kutatási projekt részesült támogatásban, és több mint 72 000-en jutottak újonnan szélessávú
internet-hozzáféréshez. 2015 végén a magyar GDP több mint 5%-kal volt magasabb, mint ha
Magyarország nem kapott volna EU-s támogatásokat.

További információk: http://ec.europa.eu/hungary/news/20161007-cohesion_policy_hu
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