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E szavakkal az Unió helyzetéről szóló beszédében Juncker 
elnök újólag megerősítette a régóta fennálló, kiemelt jelentő-
ségű és mind a mai napig érvényes uniós kötelezettségválla-
lást: a mindenkit megillető béke és hosszú távú jólét 
elősegítésének ígéretét, függetlenül attól, hogy az érintettek 
az EU-n belül hol élnek vagy honnan származnak.

A regionális politikáért felelős európai biztosként büszkén állok 
annak az uniós politikának az élén, amely több millió, kohéziós 
politikával foglalkozó szakember munkája révén nap mint nap 
lehetővé teszi ezt az egész Unióban. A Panorama magazin mostani 
számában számos példát láthatunk arra, hogy e szakemberek 
értékes munkája milyen változásokat eredményezhet. 

Néhány nap múlva az EU valamennyi részéről 
újra Brüsszelbe érkeznek az említett szak-
emberek, hogy részt vegyenek a régiók és 
városok európai hetén, és magukkal hoz-
zák tudásukat és tapasztalataikat, vala-
mint a jobb és virágzóbb Európa iránti 
elkötelezettségüket.

Az idei uniós hét azonban minden bizony-
nyal különleges lesz. Ahogyan Juncker elnök 
fogalmazott, „Európa szerepvállalását az egész 
világ igényli”, és Európának fel kell nőnie ehhez a 
feladathoz. Európának teljesítenie kell. Az Európai Bizottság 
2021-2027-re vonatkozó javaslatai – amelyek az új időszakra 
vonatkozó közös törekvéseinket meghatározzák – jelentik az 
első lépést. Elérkezett azonban az idő, hogy továbblépjünk, és 
ezeket a javaslatokat olyan ötletekkel és projektekkel töltsük 
meg, amelyek az elkövetkező évtizedben meghatározzák poli-
tikánkat. És ezen a ponton válik értékessé az uniós régiók és 
városok hetének résztvevőitől érkező hozzájárulás.

A résztvevők három fő témában oszthatják meg egymással 
véleményüket, tapasztalatukat és gondolataikat: 

kk  A szilárd kohéziós politika 2020 utáni jelentősége, amely 
áthidalja a strukturális akadályokat, erősíti a humán tőkét, 
és javítja az uniós polgárok életminőségét; 

kk  Növekedés és regionális fejlesztés; a globalizáció, a digitális 
átalakulás, az éghajlatváltozás és az energiaátállás regionális 
dimenziójának megértése és kezelése; valamint

kk  Integrált területfejlesztés, beleértve az ifjúsággal, a migránsok 
beilleszkedésével és a társadalmi kirekesztéssel kapcso-

latos stratégiákat. 

Nagy érdeklődéssel várom a közelgő vitákat 
és a rendezvény során megjelenő, sereg-
nyi új ötletet. Ezek fogják ugyanis elvetni 
a kohéziós politikai programok új fordu-
lójának és ily módon azoknak a fáknak 
a magjait, amelyek majd óvó árnyékot 
nyújtanak az európaiak új nemzedékei 

számára. Ez a feladatunk, és biztos vagyok 
benne, hogy idővel büszkék lesznek a dön-

téseinkre és az az iránti eltökéltségünkre, hogy 
a kihívások ellenére, helytől és időtől függetlenül 

a kijelölt úton haladjunk.    

CORINA CREŢU 
A regionális politikáért felelős európai biztos

VEZÉRCIKK

 Ültessük ma el azokat a fákat, amelyek árnyékában dédunokáink – 
jöjjenek akár keletről vagy nyugatról, délről vagy északról – 

békében nevelkedhetnek és élhetnek.


