
Ebben a számban, a Panorama magazin első, az új Bizottság 
hivatalba lépése óta megjelent számában nagy örömmel 
üdvözüljük Corina Creţut, a regionális politikáért felelős új 
biztost. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy az EU intézmé-
nyeinek működését, valamint a leggazdagabb és a legsze-
gényebb régiókban tapasztalható realitásokat egyaránt jól 
ismerő politikai szaktekintély segíti munkánkat.

Szintén szeretném hálánkat kifejezni Johannes Hahn biztos-
nak, aki megbízatása során igen sikeresen irányította ismét 
a figyelmet a kohéziós politikára, a munkahelyteremtés,  
a kkv-támogatás, a kutatás, az innováció és az energia-
hatékonyság ösztönzésének elsődleges európai eszközére. 
Gondoskodott róla, hogy a 2014–2020 közötti programok 
modellje teljes mértékben hozzájáruljon az Unió fő prioritá-
sainak megvalósításához. 

Zöld út a partnerségi megállapodásoknak

Örömmel jelentjük be, hogy mind a 28 tagállami partnerségi 
megállapodás véglegesítésére és elfogadására sor került. 
Mindegyik partnerségi megállapodás előírja az európai 
strukturális és befektetési alapok optimális felhasználásá-
nak nemzeti stratégiáját a következő hét évre vonatkozóan. 

A 2014 és 2020 közötti programozási időszak regionális 
beruházási terveit meghatározó tagállami operatív progra-
mok 2015-ben már javában zajlani fognak. Közülük többet 
várhatóan még az év végéig elfogadnak; a fennmaradó-
kat pedig 2015 első felében fogják jóváhagyni. Az operatív 

programok az Unió fő prioritásai közül többek között az 
energiabiztonságra, az éghajlat-politikára, a digitális gaz-
daságra, a városfejlesztésre és a kkv-k támogatására lesz-
nek hatással. 

Ahogy a Panorama aktuális számában olvasható, a Bizottság 
jelenleg is aktívan törekszik arra, hogy fejlessze a tagálla-
mok adminisztratív kapacitását az ESB-alapok felhasználá-
sára és a programok megfelelő módon történő irányítására. 
Mi újszerű képzésekkel és a nemzeti szakemberek hálózatán 
keresztül segítjük a tagállami munkatársak felkészülését és 
fejlődését.

Az Interreg fennállásának 25. évfordulója

Ebben a számban az Interreg-programokat is bemutatjuk. 
Ezek arra ösztönzik a tagállamok régióit és városait, hogy  
a közös projektek és hálózatok révén együttműködjenek és 
tanuljanak egymástól. A működésének 25. évfordulóját 
jövőre ünneplő Európai Területi Együttműködés, ismertebb 
nevén Interreg, az európai kohéziós politika fontos sarokkö-
vévé vált. Az említett projektek nyomán bizalom és szolida-
ritás alakult ki a régiók között, lehetővé téve az ott lakók 
együttműködését és közös megoldások kidolgozását a közös 
problémákra, legyen szó akár az innováció, az egészségügy, 
az infrastruktúra, az oktatás, a képzés vagy az energiagaz-
dálkodás területéről. 2014 és 2020 között mintegy 10 mil-
liárd eurót fognak – közel 100 együttműködési program 
megvalósulása nyomán – a régiók és a területi, szociális és 
gazdasági partnerek közötti együttműködésre fordítani. 
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