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Hogyan lehet a következő pénzügyi 
időszakban jobban megfelelni 
a jelenlegi politikai és gazdasági 
kihívásoknak?

Pontosan ez az a kérdés, amelyre választ 
ad majd a 27 tagú EU jövőjéről a Bizott-
ság által elindított gondolkodási folya-
mat. Kollégámmal, Creţu biztossal közö-
sen épp egy vitaanyag előkészítésén 
dolgozunk az EU pénzügyeinek jövőjéről. 
Más, az EU politikai és gazdasági priori-
tásairól – Európa szociális dimenziójáról, 
a globalizációról, a védelemről és a Gaz-
dasági és Monetáris Unió jövőjéről – 
szóló anyagokkal együtt ez is hozzájárul 
majd az Európa jövőjéről folytatott vitá-
hoz. Bemutatja majd a különböző prob-
lémákat, lehetőségeket és hátrányokat, 
amelyekkel esetleg szembe kell néznünk 
attól függően, hogy mely forgatókönyv 
alapján kívánjuk az EU jövőjét alakítani. 

Azt szeretném, ha ez egy pozitív vita 
lenne. Úgy vélem, ez lehetséges, mind-
addig, amíg az EU költségvetése össze 
van hangolva a politikai prioritásokkal és 
az olyan programokra és szakpolitikai 
területekre összpontosít, amelyek egyér-

telmű európai hozzáadott értékkel ren-
delkeznek. „Egyetlen eurót se költsünk el 
hozzáadott európai érték nélkül” – ez kell 
legyen a vezérelvünk, tükrözve az elkép-
zelést, amely szerint a gazdasági és poli-
tikai kihívásokat Európa leginkább az 
összefogás révén tudja leküzdeni.

Az Ön véleménye szerint miként 
segítheti a kohéziós politika Európa 
gazdaságának növekedését 2020 után?

A kohéziós politika a gazdasági növekedés 
és a munkahelyteremtés mozgatórugója, 
és számos régió fejlődésében nyújt segít-
séget. Ezért egyértelműen rendelkezik 

európai hozzáadott értékkel. a gazdasági 
és pénzügyi válság során és azt követően 
számos régióban segített a jelentősebb 
zavarok megelőzésében. Éppen ezért 
a kohéziós politika az EU jövőbeli költség-
vetésének is fontos része kell maradjon. 
Azonban végig kell gondolnunk, hogy 
tovább növelhető-e vajon az európai hoz-
záadott érték azáltal, hogy még több 
olyan projektre összpontosítunk, amelyek 
jelentős mértékben hozzájárulnak az EU 
prioritásaihoz, nevezetesen a növekedés-
hez és a munkahelyteremtéshez. Fontos 
kérdés az is, hogy még inkább fókuszál-
nunk kell-e a rászoruló régiókra. El kell 
gondolkoznunk azon, hogy miként tudunk 
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 Különösen reményt keltőnek tartom annak 
a kulcsfontosságú szerepnek a közös 

felismerését, amelyet az uniós költségvetés 
játszik az európai építkezés terén: stabilitást 
eredményez, valamint kifejezi a szolidaritást 

és az együttműködés értékes voltát. 
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azon régióknak segíteni, amelyeket erő-
teljesen érint a globalizáció és a techno-
lógiai változások. Végül pedig tudatosan 
egyszerűsítenünk kell a végrehajtási sza-
bályokat annak érdekében, hogy tovább 
csökkentsük az adminisztratív terheket 
mindenki részére. 

Nekem a jelenlegi tapasztalatok alapján 
az a meggyőződésem, hogy a kohéziós 
politika úgy lehet a leghatékonyabb, ha 
kombináljuk azt egy, a növekedést előse-
gítő nemzeti gazdasági kerettel, azaz 
a szükséges strukturális reformok annak 
érdekében történő elvégzésével, hogy 
a vonatkozó jogi keret, adminisztratív 
kapacitás és az üzleti környezet is adott 
legyen. Véleményem szerint tehát a kohé-
ziós politika és a tágabb értelemben vett 
gazdasági kormányzás közötti kapcsola-
tot meg kell erősíteni a következő pénz-
ügyi keretben. 

Hogyan segít(het) a kohéziós politika 
az EU polgáraival való kapcsolat újbóli 
megtalálásában?

A kohéziós politika legjobban úgy tudja 
bizonyítani értékét az uniós polgárok szá-
mára, hogy kielégíti szükségleteiket és 
elvárásaikat: munkahelyeket és növeke-
dést teremt, valamint hozzájárul az olyan 
új prioritások kezeléséhez, mint az ener-
giabiztonság, a migráció, valamint a véde-
lem és a biztonság.

Természetesen a kohéziós politika ered-
ményeinek hatékony kommunikációja is 
alapvető fontosságú. a kommunikáció 
a tagállamok, a helyi és regionális ható-
ságok közös felelőssége. Noha a rende-
letek jogi kötelezettséget is tartalmaznak 
a kohéziós politika által támogatott pro-
jektekről való tájékoztatásra vonatko-
zóan, az európai támogatás előnyeiről 
szóló üzenet közvetítésének biztosítása 
céljából fontos azonban megtalálni 
a megfelelő csatornákat és megcélozni 
a megfelelő közönséget.

A konkrét végrehajtandó fellépéseknek 
minden létező eszközt fel kell használ-
niuk a nemzeti, regionális és helyi ható-
ságok bevonására, valamint egyensúlyt 
kell teremteniük a hagyományos és 
a közösségi média használata, valamint 
a nyilvános viták/rendezvények alkalma-
zása között, amelyek mindegyike növeli 
az emberek tudatosságát és visszajelzési 
lehetőséget ad számukra.

A jövőbeli többéves pénzügyi kerettel 
kapcsolatban, különféle érdekeket 
képviselő emberek és szervezetek 
mondták már el a véleményüket. 
Lát-e egy vagy több közös szálat e 
véleményekben, és ha igen, mik ezek?

Különösen reményt keltőnek tartom 
annak a kulcsfontosságú szerepnek 
a közös felismerését, amelyet az uniós 

költségvetés játszik az európai építkezés 
terén: stabilitást eredményez, valamint 
kifejezi a szolidaritást és az együttmű-
ködés értékes voltát. Mindenképpen 
közös szál az az igény, hogy a költség-
vetés jobban reagáljon a változó politikai 
prioritásokra és hogy közelebb vigyük azt 
az uniós polgárokhoz.

Ezek természetesen jogos elvárások, 
a vélemények azonban eltérnek arról, 
hogy miként lehet elérni ezeket. a jelen 
helyzetben nincsenek előre kialakított 
elképzeléseim arról, hogy a többéves 
pénzügyi keretnek miként kellene a jövő-
ben kinéznie... egész egyszerűen túl 
korán van még ahhoz, hogy erről beszél-
jünk. Természetesen nekem is megvan-
nak a preferenciáim, de a legfontosabb, 
hogy továbbra is nyitott vagyok az 
összes érdekelt fél véleményére, vala-
mint a 27 tagú EU jövőjére vonatkozó 
nyilvános vita eredményeire.  

 a kohéziós politika eredményeinek 
hatékony kommunikációja alapvető fontosságú. 

Ez a tagállamok, a helyi és regionális 
hatóságok közös felelőssége. 


