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Az Európai Unió és elődei a megalakulásuk óta egy olyan 
alapvető stratégia megvalósítására törekszenek, amely 
a béke, a jólét, illetve a demokrácia és az emberi jogok tisz-
teletben tartásának gazdasági erőkkel történő megterem-
tésére és fenntartására irányul.

Mindannyiunkat örömmel tölt el, hogy 2012-ben az Európai 
Unió kapta a Nobel-békedíjat annak a hat évtizedes mun-
kának az elismeréseként, amelyet a II. világháború pusztí-
tása utáni gazdasági struktúra felépítésére fordított, és 
ezzel elképzelhetetlenné tette a felek közötti ellenségeske-
dést. Megmutatta, hogyan válhatnak partnerekké a törté-
nelmi ellenségek.

Felüdülés volt látni, hogy egy pénzügyi válsággal terhelt, 
zűrzavaros időszakban a Nobel-bizottság képes volt nagy 
távlatban szemlélni az EU által elért eredményeket. Az 
Európai Unió eme béketeremtő szerepére azonban nem 
lehet pusztán történelmi kiindulópontként tekinteni. Mint 
ahogy azt ebben a számban is olvashatja, az Európai Unió 
rendkívül pozitív szerepet játszott a stabilitás és a fejlődés 
elősegítésében az Unió egykor viszály sújtotta részén: 
Észak-Írországban és Írország határ menti régióiban.

Az 1994-es fegyverszünet bejelentése után az Európai 
Bizottság korábbi elnöke, Jacques Delors volt az első, aki 
kijelentette, hogy ha támogatásra van szükség, Európa min-
dent megtesz, és indítványozta egy alap létrehozását 
a békefolyamat elősegítésére.

A közel 18 év alatt a nemzeti források mellett mintegy 
1,3 milliárd euró összegű EU-s forrást fektettek több mint 
20 000, az EU eme nyugtalan szegletébe békét és megbé-
kélést hozó projektbe. Öröm volt számomra két korábbi 
ellenfél barátságos beszélgetését hallgatni a január 31-én 
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Brüsszelben, a PEACE program keretében tartott, „Bringing 
Divided Communities Together” (Bizalomépítés a megosz-
tott közösségekben) elnevezésű konferencián. Ez a két 
ember jelenleg Észak-Írország tartományi kormányfője és 
a tartományi kormányfő helyettese. Teljes mértékben elis-
merték az Európai Uniótól kapott támogatás fontosságát és 
az Unió konstruktív hozzáállását a közösség újjáépítéséhez, 
illetve a hosszú távú béke előmozdításához.

az Európai Unió gazdaságának újjáépítése
 
A regionális politika egyre fontosabb szerepet játszik abban, 
hogy Európa megtalálja a kiutat a jelenlegi gazdasági válság-
ból. Ez az EU elsődleges beruházási politikája, amely szigo-
rúan azokra az ágazatokra és prioritásokra összpontosít, 
amelyekkel visszatérhet a növekedés és a versenyképesség.

A regionális politika arra ösztönzi a régiókat, hogy haszno-
sítsák saját erejüket, és az EU segítségével kezdjék alkal-
mazni az „intelligens specializációs” növekedési stratégiákat, 
hogy elérjék versenyképességi potenciáljuk maximumát.

Tekintettel arra, hogy jelenleg az egész unió területén a pénz-
ügyi megszorítások vannak napirenden, kivételesen intenzívek 
az Európai Unió jövőbeli költségvetéséről – a többéves pénz-
ügyi keretről (tpk) – szóló tárgyalások. Számos területen van 
szükség csökkentésre, és ez alól nem jelentenek kivételt 
a regionális politika forrásai sem.

Az ezeknek a forrásoknak a célzott és költséghatékony fel-
használására irányuló, jól koncentrált stratégia azonban 
garantálja, hogy a regionális politika továbbra is kulcsfon-
tosságú hajtóerőt képezzen az EU egészét érintő gazdasági 
fellendülés és hosszú távú konjunktúra előmozdításában.
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