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Ez a Panorama magazin utolsó 2016-os 
kiadása. És igen, azt hiszem, most kell 
megnyomni a pillanatmegállító gombot, 
és a regionális politika lencséjén keresz-
tül megvizsgálni az elmúlt évet, és elő-
retekinteni a 2017-es évre.

Ha visszatekintünk az elmúlt 12 hónapra, 
egyértelműen jól látszik több mérföldkő is, 
amelyek közül hármat szeretnék kiemelni.

Az első a regionális politika 2007–2013-as pénzügyi időszak 
során elért eredményeinek tisztességes, őszinte értékelése. 
Ez egyértelműen az Európai Unió történetének legkeményebb 
időszaka volt, gazdasági és politikai okokból egyaránt. Mégis 
az értékelés egyértelműen azt mutatja, hogy a regionális 
politika számos, költségvetési válság sújtotta tagállam szá-
mára életmentő volt. A regionális politika 1 millió embernek 
segített, hogy a válság ellenére munkát találjon, több ezer 
európai kis- és középvállalkozásnak nyújtott támogatást, és 
több millió európai polgár életét tette jobbá az alapvető szol-
gáltatásokhoz, például a tiszta vízhez való hozzáférésbe tör-
ténő beruházásokkal.

Az elmúlt 80 év legsúlyosabb gazdasági és pénzügyi válsá-
gának kontextusában a kohéziós politika a közberuházások 
létfontosságú forrása volt.

Másodszor, különös örömmel és büszkeséggel tölt el az 
a javaslatunk, amely szerint a természeti csapások sújtotta 
területek újjáépítésénél a kedvezményezetteket mentesítjük 
a társfinanszírozás általuk fizetendő része alól. Itt ismét 
egyértelmű és látható az uniós hozzáadott érték.

Harmadszor, a tagállamokkal és a régiókkal vállvetve dolgoz-
tunk azon, hogy sikeresen lezárjuk a 2007–2013-as időszak 
beruházásait, és szilárd alapon indítsuk be az újakat. Több 
mint 120 milliárd eurót kaptak azok a konkrét projektek, ame-
lyek az Unió egész területén hozzájárulnak a polgárok életé-
nek jobbá tételéhez.

Mégis a 2017-es év legnagyobb kihívása számunkra nem 
a regionális politika hatékonysága lesz, hanem hogy erről 
a hatékonyságról mindenkit meggyőzzünk. A regionális poli-
tikának el kell hoznia a változást, de legalább ilyen fontos, 
hogy ez látszódjon is!

A 2017-es év a kör négyszögesítéséről is fog 
szólni a pénzügyi forrásokat igénylő új pri-
oritások és a jövő várhatóan nem növe-
kedő uniós költségvetései között. Szintén 
a mi feladatunk lesz, hogy valahogyan 
összeegyeztessük a látszólag egymással 
ellentétes igényeket: egyszerűsíteni a regi-

onális politikai alapokhoz való hozzáférést 
– különösen a kisebb kedvezményezettek ese-

tében –, ugyanakkor védeni az adófizetők pénzét, 
és ezzel párhuzamosan javítani a természeti kataszt-

rófákkal és hasonló eseményekkel kapcsolatos reakcióidőnket.

Legyünk őszinték: 2017-ben a regionális politikára nagy nyo-
más fog nehezedni, bírálni fogják, és egyesek azt állítják majd, 
hogy ideje túllépni rajta.

A regionális politika mégis működik – méghozzá egész Euró-
pában! És mi tudjuk ezt.

Jelenleg azonban társadalmi és technológiai forradalmat 
élünk meg, ami azt jelenti, hogy alkalmazkodnunk kell ezek-
hez a változásokhoz. Ez egyúttal kommunikációs problémát 
is jelent: hogyan jussunk el ahhoz az 500 millió európai pol-
gárhoz, akiknek megingott az intézményekbe és a hagyomá-
nyos médiába vetett bizalma? Milyen üzenetekre, milyen 
szavakra és eszközökre van szükségünk?

A Panorama magazin 2017-ben is tájékoztatni fogja Önöket 
erről és más kérdésekről. A 2007–2013-as időszak a munka-
helyteremtés, a vállalkozásoknak nyújtott támogatás, a köz-
lekedés és az éghajlatváltozás elleni küzdelem szempontjából 
történő értékeléséről ebben a számban olvashat többet. 

Rendkívül fontos, hogy ezt a jó hírt megfelelően kommuni-
káljuk az uniós polgárok felé, és így megkönnyítsük számukra 
annak megértését, hogy a kohéziós politika milyen mértékben 
jelent valódi és tartós javulást mindannyiunk életében. 

Minden jót kívánok Önöknek a 2017-es évre! 
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