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A regionális politikáért
felelős uniós biztos

Mozgalmas és izgalmas első néhány hónapot tudhatok
magam mögött regionális politikáért felelős biztosként.
Az európai érdekelt felekkel és partnerekkel való találkozásaim során meg szerettem volna győződni arról, hogy a megreformált politika irányítása és megvalósítása megfelelően
zajlik, és az emberek megtapasztalják ennek előnyeit.
Utazásom során számos régióba ellátogattam, így eljutottam Guadeloupe-ba, az EU egyik legkülső régiójába is, hogy
első kézből tájékozódhassak az ottani helyzetről és problémákról, egyúttal személyes kapcsolatot építsek ki a régió
fontos szereplőivel.

Az alapok felhasználásának
és irányításának javítása
Nyilvánvaló, hogy szilárd és hatékony helyi és nemzeti közigazgatási rendszer szükséges az EU által támogatott beruházások
megvalósításához és irányításához. Mindennek hiánya veszélyezteti a kohéziós politika alapjainak valódi értékét. Éppen ezért
hivatalba lépésem óta kiemelt területként kezelem ezt a kérdést a munkámat segítő csapattal együtt. A hatékonyabb végrehajtást ösztönző munkacsoport sikeres megalakulása számos
országnak nyújt segítséget az ESB-alapokból származó támogatás hatékonyabb felhasználásához. A konkrét területi igényeknek megfelelően kialakított akciócsoportok pedig mindent
megtesznek azért, hogy a 2007–2013 közötti programozási
időszakból fennmaradt alapok támogatását a megfelelő programokra és projektekre fordítsák.
A 2014–2020 közötti időszak programjainak megvalósítása
érdekében bizonyos országok adminisztratív kapacitásának
bővítése szintén fontos. Ennek része az intézményfejlesztés,
a készségek megosztása és a technikai segítségnyújtás,
amihez 4,8 milliárd eurónyi forrás áll rendelkezésre. Célunk,
hogy megismertessük a követendő gyakorlati modelleket,
és segítsünk, ahol tudunk, hogy a közösen elfogadott tervek
a stratégiai tervezés és a beruházások irányításához szükséges elégséges kapacitások révén konkrét projektekben
köszönjenek vissza.

Európai Stratégiai Beruházási Alap által indított beruházási
offenzívát tökéletesen kiegészíti a politikánk és az európai
strukturális és beruházási alapok.
Az említett terv fő eleme, hogy radikálisan növelje a pénzügyi
eszközök felhasználását, és hogy lehetőség szerint a támogatásokat kölcsönök váltsák fel. Mindez javíthatja a beruházások szintjét, és ösztönzőleg hathat a reálgazdaságra.
Büszke vagyok a januárban elindított fi-compass elnevezésű
új támogatási programunkra, amely támogatást és tanácsadói szolgáltatásokat nyújt az irányító hatóságoknak és más
érdekelteknek ahhoz, hogyan célszerű felhasználni a pénzügyi
eszközöket. A Bizottság és az Európai Beruházási Bank partnersége nyomán létrehozott fi-compass hálózat gyakorlati
szakértelemmel és oktatóeszközökkel, köztük útmutatókkal,
rövid ismertetőkkel, e-tanulási modulokkal, személyes képzési szemináriumokkal és hálózatépítési rendezvényekkel
segíti az érdekelteket.

Operatív programok
A tagállami operatív programokkal kapcsolatos megállapodások véglegesítését illetően is jelentős előrelépéseket értünk
el. A 2014–2020 közötti költségvetési időszakra vonatkozóan
ez idáig 260-nál is több kohéziós politikai program jóváhagyására került sor több mint 256 milliárd euró értékben.
A folyamat végére mintegy 390, összesen 351 milliárd eurót
meghaladó költségvetésű program jóváhagyására fog sor
kerülni. Ezek legfőbb uniós beruházási eszközei az EU kohéziós politikai finanszírozásból származó források lesznek.
A programok jelentős stratégiai jelleggel bírnak, és az eddigi
programoknál sokkal eredményorientáltabbak. Az európai polgárokat leginkább sújtó problémákra igyekeznek megoldást
találni: a szegénységre, a munkanélküliségre, az energiafüggőségre és az éghajlatváltozásra, egyúttal az innováció
és a versenyképesebb gazdaság megteremtése iránti igényre.
A legfontosabb azonban, hogy kézzelfogható előnyökkel fognak járni az európai polgárok mindennapi életét illetően.

Az ESB-alapok és a fi-compass
A Jean-Claude Juncker által vezetett új Bizottság legfontosabb prioritása, hogy legalább 315 milliárd eurónyi további
beruházási alapot mozgósítson Európa számára. Az új
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