
▶INTERJÚ 

November 1-jén Románia képviselője, Corina Creţu vál-
totta Johannes Hahnt a regionális politikáért felelős biz-
tosi tisztségben. Corina Creţu az Európai Parlamentben 
töltött nyolc év során átfogó ismereteket szerzett az új 
kohéziós politika kidolgozása terén, emellett megismer-
kedett az uniós ügyek sokszínűségével. Eltökélt az iránt, 
hogy a kohéziós politika kézzelfogható előnyökkel járjon 
az Európai Unió valamennyi régiója számára.

A regionális politikáért felelős új biztos, Corina Creţu lesz 
felelős az eddigi legnagyobb, 351 milliárd euró mértékű 
európai beruházási és gazdasági fejlesztési költségvetés fel-
használásának felügyeletéért.

„Örömmel fogadtam el a regionális politikai tárcát. A haté-
kony regionális beruházásra összpontosító kohéziós poli-
tikának fontos stratégiai szerepe van abban, hogy ismét  
a helyes irányba terelje Európát. Az európai strukturális és 
befektetési alapokkal együttesen rendelkezésünkre állnak 
azok az erőforrások, amelyekkel versenyképesebbé tehetjük 
az elmaradottabb régiókat, és lehetőséget biztosíthatunk  
a fejlettebb régióknak, hogy kitűnjenek. Fontos, hogy a kohé-
ziós politika minden európai polgárt szolgáljon.”

Az eredeti szakmája szerint közgazdász, de korábban  
a romániai elnök szóvivőjeként és tapasztalt újságíróként 
dolgozó Corina Creţu az elmúlt nyolc évben az Európai 

▶ „A KOHÉZIÓS 
POLITIKA ISMÉT  
A HELYES  
IRÁNYBA  
TERELHETI  
EURÓPÁT” 
CORINA CREŢU

Parlament képviselője, majd a Fejlesztési Bizottság, később 
pedig az Európai Parlament alelnöke lett. 

„Parlamenti képviselőként abban a megtiszteltetésben volt 
részem, hogy körbeutazhattam Európát és a világ más 
részeit, és sok emberrel, illetve speciális érdekcsoporttal 
találkozhattam, közben pedig alaposan megismerhettem az 
igényeiket és aggályaikat.”

Kiváló kapcsolat a parlamenti képviselőkkel

Parlamenti képviselőként végzett munkája során egyértel-
művé vált számára, hogy ez a választott testület – megerő-
sített hatásköreivel – mit vár el a Bizottságtól. Új biztosként 
fenn kívánja tartani az Európai Parlamenttel kialakított szo-
ros kapcsolatot, és a rendszeres jelentések benyújtása mel-
lett párbeszédre is törekszik a parlamenti képviselőkkel. 

„Mindez természetesen nemcsak a számonkérhetőség 
szempontjából fontos, hanem azért is, hogy egy átfogó 
és gyakran összetett politikai területet hatékonyabban 
megismertessünkaz érdekeltekkel – magyarázza. – Rengeteg 
új arc van az Európai Parlamentben, a képviselők mintegy 
60  %-a lecserélődött. Közülük többen is rendelkeznek gya-
korlati tapasztalattal a regionális politikai teendők terén. 
Fontos, hogy megosszuk velük az információkat és meg-
hallgassuk az elképzeléseiket.”
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Az alapok felhasználásának javítása

Corina Creţu októberben nyilvános meghallgatáson vett részt 
az Európai Parlamentben, ahol számos kérdésre kellett vála-
szolnia, mielőtt jóváhagyták a kinevezését. A meghallgatáson 
több olyan fő területet is kiemelt, amely azonnali intézke-
dést igényel. Többek között például javítani kell a tagálla-
mok képességét arra, hogy a Brüsszel által elérhetővé tett 
befektetési alapokra szert tegyenek, és kezelni tudják őket. 

„Az intézményi kapacitás, a jó kormányzás, a köz- és magán-
szféra közötti szilárd partnerségek az én értékrendem 
szerint sokkal fontosabbak a pénznél. Nélkülözhetetlenek  
a sikeres kohéziós politika kialakítása és megvalósítása 
szempontjából – fejtegette. – Meghatározzák, milyen fel-
tételeknek kell megfelelnie egy beruházásnak ahhoz, hogy 
hosszan tartó gazdasági hatása legyen.” 

Minden partnerségi megállapodásra  
aláírás került

„A partnerségi megállapodások – amelyek mindegyi-
két aláírták – olyan megfelelő stratégiai keretet jelente-
nek, amely teljes mértékben összhangban van a Bizottság 
országspecifikus ajánlásaival és az Európa 2020 stratégi-
ával. Ezek a megállapodások az egyértelműen megfogal-
mazott prioritásokon alapuló célorientáltabb programok 

„Az új kohéziós politika valódi célja,  
  hogy – különösen a regionális gaz  
  dasági növekedés és munkahelyte  
  remtés révén – javítsa az európai  
  polgárok életszínvonalát.” ▶  CORINA CREŢU – A REGIONÁLIS  

POLITIKÁÉRT FELELŐS UNIÓS BIZTOS

kifejlesztésének zálogai. Mostantól egyértelműbb értéke-
lési és teljesítménykövetelményeket fogalmaznak meg.”

„A kohéziós politika nem egységes, mindenki által alkal-
mazható gazdasági recept – jelentette ki. – Olyan, a helyi 
jellegzetességektől függő politika, amelyhez területi diffe-
renciálódásra van szükség, és amely egyéni szinten kezeli  
a gazdasági kapacitásokat – köztük a kevésbé nyilvánvaló-
kat is – és a lehetőségeket mindegyik régióban.” 

„A kohéziós politika realista szemlélettel kezeli az uniós 
ügyeket, illetve képes megérteni és ötvözni a regionális sajá-
tosságokat – közölte. – Mindez jelentős mértékben hozzájárul 
Jean-Claude Juncker elnök növekedéssel és munkahely-
teremtéssel kapcsolatos jövőképének megvalósításához.”

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
A bukaresti születésű Corina Creţu közgazdaság-tudo-
mányt tanult, mielőtt újságírói pályára lépett. 1990 és 
1992 között számos romániai napilap tudósítójaként és 
kommentátoraként dolgozott. 2000 és 2004 között a omán 
elnök tanácsadója és szóvivője volt, emellett a kommuni-
kációs osztály vezetői pozícióját is betöltötte. A romániai 
politikai életbe a Szociáldemokrata Párton (PSD) keresztül 
lépett be, amelynek hamar az alelnöke lett. 

2007-ben az Európai Parlament képviselőjévé válasz-
tották, ahol több bizottságban is feladatokat látott el, 
így a a foglalkoztatási és szociális ügyek bizottságában 
(2007–2012 között és 2014-ben), az állampolgári jogok 
jogok bizottságában (2014-ben), a fejlesztési bizottságban 
(2009–2014 között), a külügyi bizottságban (2009–2014 
között) és a pénzügyi, gazdasági és szociális válsággal fog-
lalkozó különbizottságban (2009–2011 között). Ezenkívül 
számos hivatalos küldöttségben is részt vett, köztük az 
Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésben, 
valamint az Egyesült Államokkal, Izraellel, valamint és az 
EU és Szerbia között fennálló kapcsolatok megerősítésére 
szolgáló küldöttségekben. 2012 és 2014 között az Európai 
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége kép-
viselőcsoportjának alelnöke volt. Ő a szerzője a România 
europeană (Európai Románia) című könyvnek.

▶ Corina Creţu, valamint a pénzügyi 
stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért 
és a tőkepiaci unióért felelős biztos, 
Jonathan Hill (balra) és az Európai Bizottság 
első alelnöke, Frans Timmermans.
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Új akciócsoport 

Corina Creţu egy olyan akciócsoport létrehozását kezdemé-
nyezte, amely a legkevesebb finanszírozáshoz jutó országok 
tervezési és beruházási kapacitásainak javítását van hivatva 
segíteni. 

Az akciócsoport abban lesz segítségére a célrégióknak, hogy 
növeljék az uniós alapokból származó, különösen a 2007 és 
2013 közötti programozási időszakból fennmaradó finan-
szírozás felhasználásának mértékét. Azoknak a régióknak 
egy részét is tervezi átvilágítani, amelyek jelentős támoga-
tásban részesültek, ennek ellenére mégis csak kismértékű 
gazdasági fejlődést mutatnak. „Mindenképpen meg kell vizs-
gálnunk, hogy mi történik ezekben a régiókban” – hangsú-
lyozta Corina Creţu. 

Tágabb összefüggésben Corina Creţu uniós biztos techni-
kai segítségnyújtást, szakértelmet és tanácsadást is moz-
gósítani kíván – többek között a területi együttműködés 
mechanizmusán keresztül –, hogy segítsen az irányító ható-
ságoknak abban, hogy az új programozási időszakra megha-
tározott stra tégiai és teljesítményközpontú előfeltételekkel 

összhangban alakítsák ki stratégiáikat, projektkínálatukat 
és projektirányvonalukat. 

„Elsősorban megfelelő támogatást szeretnék adni az összes 
új szabályozási lehetőség és pénzügyi eszköz felhasználá-
sához” – tette hozzá. 

„Minden olyan kezdeményezéssel (például egyszerűsítési 
törekvéssel) egyetértünk, amely megkönnyíti a kedvezmé-
nyezettek dolgát, azonban nem lazíthatunk túl sokat a sza-
bályokon. Felelősek vagyunk azért, hogy az adófizetők 
pénzét megfelelően költsük el. Mindez a megfelelő egyen-
súlyon múlik.”

„Jövőre szeretnék egy olyan csoportot létrehozni, amely  
a folyamatok egyszerűsítése révén lehetővé teszi, hogy  
a támogatás gyorsan és hatékonyan eljusson a kedvezmé-
nyezettekhez, különösen a kkv-khoz.” 

Jó kormányzás és zéró tolerancia  
a csalással szemben

Az európai parlamenti képviselők részvételével zajló októberi 
meghallgatáson a biztos azt is hangsúlyozta, hogy fontos 
a jó kormányzás az ESB-alapokból származó támogatások 
felhasználása során, és a zéró tolerancia elvét kell alkal-
mazni a csalásokkal szemben.

„Én a megelőzésben hiszek, ami megfelelő képzéssel és  
a követendő példák Európa-szerte történő megosztásával 
valósítható meg. Több irányító hatóságnál is növelni kell az 
adminisztratív kapacitást, különösen a közbeszerzés és  
az állami támogatás terén – nyilatkozta Corina Creţu. 

„Ezenkívül további teljesítmény-ellenőrzések lefolytatását 
is ösztönöznünk kell. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy 
továbbfejlesszük a politikánkat, valamint azt, ahogyan rea-
gál az emberek szükségleteire.”

A csalások megelőzésével összefüggésben Corina Creţu 
hangsúlyozta, hogy ösztönözni kell az átláthatóságot és  
a nagyobb számonkérhetőséget. „Fontos elkerülni a túlsza-
bályozást, és nem szabad további szükségtelen terheket róni 
az érintettekre, mert azok gyakran inkább elfedik és túlbo-
nyolítják az erőforrások használatát, de nem előzik meg  
a szabálytalanságokat” – fejtette ki.

Új közlemény a várospolitikáról

Az új biztos teljes mértékben egyetért azzal, hogy fontos  
a városokat szorosabban beilleszteni a kohéziós politikába.

„Elődöm kiegészítette a főigazgatóság nevét a »várospoliti-
kai« kifejezéssel, amivel teljes mértékben egyetértek. Célom, 
hogy jövőre egy olyan közlemény szülessen, amely megha-
tározza a törekvéseink szintjét a várospolitika terén. Röviden 
ismertetni fogja az aktuális kezdeményezéseinket, többek 
között például a kísérleti intézkedéseket és az URBACT-
hálózatot, illetve az integrált városi és helyi programokat 
ösztönző új szabályozási lehetőségeket.”

▶INTERJÚ 

ÚJ FELÁLLÁS  
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGBAN
Az Európai Bizottság új elnöke, Jean-Claude Juncker válto-
zásokat vezetett be a biztosok tevékenységeinek és tárcáinak 
felügyeletét illetően. 

Létrehozták az alelnökökből álló „felügyeleti” csoportot. Az 
alelnökök koordinátori szerepük mellett együtt fognak 
működni a biztosokkal, hogy a politikai fejlemények minden-
képpen teljesen összhangban legyenek az Unió átfogó stra-
tégiai politikai irányvonalával.  

„A regionális politikáért felelős biztosként örömmel fogom 
ellátni a teendőimet az új felállás szerint, amelyben a külön-
féle területekért felelős biztosok az elnök nevében eljáró alel-
nökökkel egyeztetve fognak együttműködni, és közösen 
használják a rendelkezésre álló erőforrásokat – mondja 
Corina Creţu biztos.

„Teljes mértékben a kollegialitás híve vagyok és támogatom, 
hogy megszűnjön a szolgálatok közötti rivalizálás, és eltűn-
jenek a hatalmi korlátok. Az új rendszer segíteni fog abban, 
hogy gyorsan átszervezzük erőforrásainkat, ha halasztást 
nem tűrő kérdéseket kell megoldanunk, miközben az adott 
területre összpontosíthatjuk figyelmünket, és együttesen 
léphetünk fel a valós vészhelyzetek által veszélyeztetett 
területeken.” 

A Bizottság a közelmúltban fogadta el az új munkamód-
szerekről szóló közleményt, amely bemutatja, hogyan fog 
működni az új rendszer.
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Makroregionális stratégiák

„A makroregionális, például az adriai- és a jón-tengeri stra-
tégiák kidolgozása egyértelműen szemlélteti, hogy bővültek 
a regionális politika célterületei. A közös regionális problé-
mák megoldása érdekében a regionális politika a tagálla-
mokra és harmadik országokra egyaránt kiterjed” – közölte 
Corina Creţu. 

„Vajon hogyan lehet értékelni az említett programok sike-
rességét? Milyen más régiók profitálhatnak ebből a szem-
léletből?” – tette fel a kérdést.

A makroregionális és tengeri medencékre vonatkozó stra-
tégiák érdekes új szemléletet képviselnek. Mindez lehe-
tőséget teremt a tagállamoknak és régióknak arra, hogy 

erőforrásaikat közösen felhasználva, új területi formációkat 
alkotva együtt oldják meg a közös problémákat. 

„A balti-tengeri és dunai stratégia korai eredményei szerint 
a résztvevőkben egyre jobban tudatosulnak az említett 
szemlélet előnyei, amelyet egyre inkább magukénak érez-
nek, illetve egyre elkötelezettebbek a közös munka iránt – 
nyilatkozta. – Ez különösen a környezetvédelmi problémák 
esetében igaz: a tengerek és a folyók nem ismernek közigaz-
gatási határokat.” 

„Az adriai- és jón-tengeri stratégiát éppen hogy elindítottuk, 
a jövőben pedig az Alpok régióra vonatkozó stratégia beve-
zetésére is sort kerítünk. Fontos, hogy szigorúan kövessük  
a megvalósításukat, és levonjuk a megfelelő következteté-
seket a tapasztalatok alapján, mielőtt tovább haladnánk  
a megkezdett úton.” 

Az energiaunió és a digitális egységes piac 

Corina Creţu hangsúlyozta, hogy a kohéziós politika az euró-
pai energiaunió és a digitális egységes piac elképzelésének 
megvalósítása szempontjából is fontos. 

„Nem utolsósorban azért, mert a kohéziós politika közel 40 
milliárd eurót fog fordítani uniós támogatások formájában 
az energiaunióra, és 14 milliárd eurót az egységes piac 
megvalósítására.” 

„A pénzügyi hozzájáruláson kívül többféle más módon is 
hozzá tudunk járulni az energiaunióhoz. Például decentrali-
zált rendszert tudunk biztosítani a megújuló energiaforrások 
helyi szintű energiatermelése terén és azáltal, hogy támo-
gatjuk az intelligens rendszerek használatát és az energia-
hatékonyságot az épületekben, ami a helyi munkahelyekre 
is nagy hatással lehet.”

„A digitális egységes piac kapcsán a szélessávú rendszerek 
bevezetésének felgyorsítása mellett legfőképp az új szol-
gáltatások és alkalmazások iránti keresletet kell támogatni, 
különösen a digitális vállalkozásokat, amelyekben a tehet-
séges fiatalok megcsillogtathatják tehetségüket.”

Jövőbe tekintés

„A modernizált kohéziós politika célja, hogy – különösen  
a regionális gazdasági növekedés és munkahelyteremtés 
révén – javítsa az európai polgárok életszínvonalát” – hang-
súlyozta Corina Creţu. 

„Izgalmas feladat előtt állunk. Most arra kell koncentrálnunk, 
hogy az operatív programokkal kapcsolatos tárgyalásokat 
gyorsan és hatékonyan bonyolítsuk le. A kohéziós politika 
így segíthet kilábalni a gazdasági válságból és munkahelye-
ket teremteni, amelyekre igen nagy szükség van.”

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu_en

„ Az intézményi kapacitás, a jó  
kormányzás, a köz- és magánszféra 
közötti szilárd partnerségek az én 
értékrendem szerint sokkal fonto-
sabbak a pénznél Nélkülözhetet-
lenek a sikeres kohéziós politika 
kialakítása és megvalósítása 
szempontjából.”▶  CORINA CREŢU – A REGIONÁLIS  

POLITIKÁÉRT FELELŐS UNIÓS BIZTOS

▶ Látogatás a bukaresti új Horia Hulubei Nemzeti Fizika és Nukleáris Intézetben 
Eugen Tedorovicivel, az uniós alapokért felelős romániai miniszterrel (fent, 
jobbról a harmadik) és az új varsói metróvonalnál Hanna Gronkiewicz-csel, 
Varsó polgármesterével (lent, balról a második).
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