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A 2018-as év különleges jelentőségű a kohé-
ziós politika számára. Alig három hónap 
múlva, június 24-én 30 éves lesz a kohé-
ziós politika: ezen a napon fogadták el az 
első kohéziós politikai jogszabályokat.

Mondanunk sem kell, hogy ez jelentős 
mérföldkövet jelent. 30 év alatt renge-
teget elértünk együtt: növekedést, mun-
kahelyeket, gyorsabb internetet, jobb hoz-
záférhetőséget, több és jobb kórházakat, 
gyermekgondozási szolgáltatásokat és iskolákat 
a gyermekeink számára stb. A Panorama magazin jelen-
legi számában 30 lenyűgöző példán keresztül mutatjuk be, 
hogyan használták az európai régiók a kohéziós politikát 
arra, hogy jobb életet és jobb jövőt biztosítsanak polgáraik-
nak. A jó hír ugyanis az, hogy minden európai régió a siker-
történet része volt; a kohéziós politikára történő építéssel 
jobban kihasználhatókká váltak a világ legnagyobb belső 
piaca által teremtett lehetőségek.

A jelenlegi kohéziós politika természetesen nagyon sok min-
denben különbözik a 30 évvel ezelőttitől. Azóta az Uniónak 16 
új tagállama lett. A kihívások és a támogatási prioritások is 
fejlődtek. Jelenleg például az európai régiók ipari átalakulá-
sának elősegítése jelentős prioritássá vált, ahogyan a mig-
ránsok integrációjának támogatása is.

A szakpolitika egyik erőssége azonban, hogy mindig képes volt 
tanulni a sikereiből és a kudarcaiból, valamint folyamatosan 
képes volt alkalmazkodni az új trendekhez, miközben hű 
maradt eredeti alapelveihez: a leginkább hátrányos helyzetű 
régiók támogatása, a többéves programozás, stratégiailag 
célzott beruházások, valamint a regionális és helyi partnerek 
bevonása.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy kife-
jezzem hálámat mindazoknak, akik minden 

nap újból és újból lehetővé tették és teszik 
ezen szakpolitika működését. Büszke 
vagyok a kohéziós politika tagállamok-
ban és régiókban lévő képviselőire, akik 
biztosítják az uniós alapok együttműkö-
dését, és támogatják a projektgazdákat 

a projektek sikeres megvalósításában. 
Biztos vagyok abban, hogy ők is büszkék 

erre a szakpolitikára.

Ez az ünneplés ideje. Egyúttal pedig az elért eredmények 
aktiválásának is az ideje, hogy ez a szakpolitika továbbra is 
a közös béke, demokrácia, szabadság, szolidaritás és jólét 
iránti közös európai álmunkat szolgálhassa.

Alig néhány héten belül a Bizottság előterjeszti a következő 
többéves pénzügyi keretre és 2020 utáni időszakot érintő 
kohéziós politikára vonatkozó javaslatait. Jelentős vita várható 
azzal kapcsolatban, hogy melyek legyenek az EU finanszírozási 
prioritásai az új időszakban. Örülök, hogy ebben a kontextus-
ban több ezer konkrét példát tudunk felmutatni arra vonatko-
zóan, hogyan változtatta meg az Európai Unió a kontinensen 
élő több millió polgár életét. Köszönöm tehát mindenkinek, és 
boldog születésnapot a kohéziós politikának! 
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