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„Európa hajójának vitorláit újból jó szelek dagaszt-
ják. Most lehetőség nyílt számunkra, ám ez 
nem lesz mindig így. Használjuk ki a lendü-
letet, használjuk ki a jó széljárást.” 

Az Unió helyzetéről szóló idei beszédé-
ben ezekkel a szavakkal buzdította Junc-
ker elnök az európai polgárokat arra, 
hogy a jelenlegi kedvező körülményekre 
építve egyesítsék erőiket, és mélyítsék 
tovább az országaik és polgáraik közötti 
integrációt. Juncker elnök különösen kiállt az 
„egyenlők Uniója” mellett, ahol „nem lehetnek 
másodrendű polgárok”.

Kedves olvasó, aligha lehetne ennél jobban megfogalmazni 
a kohéziós politika végső célját. Ugyanis pontosan ezen mun-
kálkodtunk az elmúlt 40 év során: biztosítani azt, hogy lakó-
helyétől függetlenül minden egyes európai polgár azonos 
lehetőségekhez férjen hozzá és azonos feltételek mellett 
részesülhessen a világ legkiterjedtebb belső piaca által kínált 
előnyökből.

A kohéziós politika az Európai Unió valamennyi régiójában támo-
gatja az emberek projektjeit, reményeit és álmait, a figyelem 
gyakran mégis a kevésbé fejlett régiókra irányul. Ezért örö-
mömre szolgál, hogy a Panorama mostani száma nagy terje-
delmű riportot tesz közzé a svéd Norra Mellansverige régióról. 
Ezek az oldalak inspiráló betekintést nyújtanak a kohéziós poli-
tika régióbeli tevékenységeibe és eredményeibe, ugyanakkor 
élénk képet festenek a helyi kohéziós politikai szakemberek 
kivételes európai elkötelezettségéről. Hasonlóképpen lenyűgöző 

elkötelezettséget tapasztaltam tavaly november-
ben, amikor személyesen látogattam el Stock-

holmba és a Västmanland régióba.

Ez a látogatás és más utazásaim is meg-
erősítették bizalmamat abban, hogy poli-
tikánk képes kézzelfogható előnyöket 
teremteni az EU valamennyi régiója 
számára. A kohéziós politika valóban az 

Európai Unió mind a 276 régiójában 
támogatja a beruházásokat. A beruházá-

sok hozadéka számos esetben a határokon 
túl is jelentkezik, például amikor a végrehajtá-

sukat valamely más uniós ország vállalata végzi. 
Ez azonban még nem minden. A kohéziós politika alapvetően 
eszközt biztosít az európai régiók számára a közös kihívások 
– többek között a globalizáció, a technológiai átállás és a mig-
ráció – kezeléséhez, amely kihívásoknak önmagunkban nem 
tudnának megfelelni. Másképpen szólva, miként azt Juncker 
elnök megfogalmazta, együtt erősebbek vagyunk. 
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