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A 2021 és 2027 közötti időszak kohéziós politikai programjai 
már folyamatban vannak. Az új időszakra vonatkozó bizottsági 
javaslatok 2018 májusában történő elfogadása után a Bizott-
ság szervezeti egységei azon dolgoznak, hogy felmérjék a 
tagállamok beruházási igényeit, kihívásait és potenciálját. 
Eljött az ideje annak, hogy a Bizottság bemutassa arra vonat-
kozó álláspontját, hogyan tudná a kohéziós politika a legmeg-
felelőbb módon támogatni ezeket a beruházási terveket, 
segítve egyúttal az uniós régiókat abban, hogy megvalósítsák 
az uniós szintű prioritásokat, vagyis olyan intelligensebb, zöl-
debb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, összekapcsoltabb és 
szociálisabb Európa jöhessen létre, amely közelebb áll 
a polgárokhoz.

Ez az első alkalom, hogy az új programok 
bemutatása az uniós gazdaságpolitikai 
koordinációval kapcsolatos európai sze-
meszter keretében elfogadott országje-
lentésekhez kapcsolódik. A cél annak 
biztosítása, hogy a kohéziós politikai 
beruházások prioritásai 2021 és 2027 
között hozzájáruljanak az uniós gazdaság-
politikai koordináció átfogó célkitűzéseinek 
eléréséhez: a rendezett államháztartás biztosí-
tása, a túlzott egyensúlyhiány elkerülése, a struktu-
rális reformok támogatása a munkahelyek teremtése és a 
növekedés előmozdítása, valamint a beruházások ösztönzése 
érdekében.

Jelentős kihívások ezek, és közös felelősségünk is az. Ezért 
akartunk ellátogatni minden tagállam fővárosába, hogy talál-
kozzunk a kohéziós politika különböző érdekelt feleivel, és 
hogy első információcserét folytassunk arról, hogyan tudunk 
a legjobban együttműködni ezen új programok keretében. Ez 
a 2019 márciusában és áprilisában tartandó 27 projektindító 
rendezvény célja: lehetőséget biztosítani arra, hogy Ön is talál-
kozhasson a Bizottság különböző szervezeti egységeiből 

érkező tisztviselőkkel, és megvitathassa velük országa priori-
tásait a 2021 és 2027 közötti időszak kohéziós politikai beru-
házásai vonatkozásában – megtiszteltetés számomra, hogy 
részt vehetek ebben a folyamatban.

Ezek a projektindító rendezvények azonban csak az első 
lépést jelentik egy hónapokig tartó partnerségi párbeszédben. 
Határozottan bátorítok mindenkit arra, hogy vállaljon aktív 
szerepet ebben a párbeszédben. Gyakran hallhatják tőlem, 
hogy a kohéziós politika érdekelt felei adják a szakpolitika 
lényegét, és ez még inkább igaz akkor, amikor a program 

kialakításáról és előkészítéséről van szó. Az Önök 
tudása és tapasztalata valódi változást hozhat 

az elkövetkező évtizedben.

Egyúttal szeretnék arra kérni mindenkit, 
hogy támogasson bennünket az uniós 
polgárok közelgő uniós választásokon 
való részvételének ösztönzésére irányuló 
törekvésünkben. Több uniós tisztviselő 

már a helyszínen van, hogy közvetlen 
kapcsolatba lépjen az európaiakkal, külö-

nösen civil párbeszédek keretében. Ezek az 
erőfeszítések azonban az önök támogatásával 

egészen biztosan sokkal gyümölcsözőbbek lesznek, 
mivel az önök helyzete különösen alkalmas arra, hogy a saját 
szavaikkal elmagyarázzák az európai polgároknak, hogy mit 
tesz, mit nyújt és mit valósít meg az Unió az érdekükben a 
világ legjelentősebb gazdasági tömbjének szívében. Egyesítsük 
hát erőinket! 
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