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Egyetlen régió és személy sem marad le

Feliz Ano Novo e uma calorosa saudação aos leitores da 
revista Panorama! Szeretettel köszöntök mindenkit, és boldog 
2020. évet kívánok az anyanyelvemen! 

Európához és a regionális politikához való kap-
csolódásom mélyen, a személyes hátterem-
ben gyökerezik. Diktatúrában nőttem fel, 
ahonnan nézve Európa a remény, a 
demokrácia és a szabadság szimbó-
luma volt és marad. Egyetemi tanul-
mányaimat a regionális politika és 
az európai integráció témájában 
végeztem. Fiatal közgazdászként 
több mint egy évtizedet dolgoztam 
regionális fejlesztési problémákon.

Később, tervezésért felelős miniszter-
ként részt vettem a 2000-2006 közötti 
többéves pénzügyi keret tárgyalásán. Az Euró-
pai Parlament tagjaként és később a központi bank 
alkalmazottjaként az egyre mélyülő gazdasági és monetáris 
unió kulcsfontosságú gazdasági ügyeivel foglalkoztam.

Ezek az eltérő tapasztalatok döbbentettek rá arra, hogy meny-
nyire összekapcsolódnak ezek a különböző szakpolitikai terüle-
tek, és hogy mennyire fontos a kohézió megőrzése az európai 
projekt alapelveként. 

Ez napjainkban minden eddiginél időszerűbb. A globalizáció, a 
digitális forradalom és az éghajlatváltozás olyan kihívások, 
amelyekkel Európának együttesen kell szembenéznie. E kihívá-
sok egyúttal lehetőséget nyújtanak arra, hogy újra fellendítsük 

a gazdasági modellünket, valamint hogy méltányosabb és 
nagyobb jólétet élvező társadalmakat építsünk. Ezeket az átala-
kulásokat azonban számos régióban aggályokkal és szoron-
gással fogadják. 

Az a küldetésem, hogy közösen biztosítsuk e lehetőségek 
kihasználását, hogy végrehajtsuk a szükséges 

reformokat a zöldebb, összekapcsoltabb és 
digitális gazdaság felé, és ami a legfon-

tosabb: megfelelő támogatást nyújt-
sunk azoknak, akiket ez az átalakulás 
jobban érint.  

A kommunikációnak továbbra is 
kiemelt szerepet kell betöltenie. 
Annak ellenére, hogy ez a szakpolitika 

rengeteget tett polgárok milliói érde-
kében, még mindig nem kap elég elis-

merést. Szeretnék ellátogatni a régiókba, 
megérteni a helyi aggályokat és elképzelé-

seket, ösztönözni a projektek gyorsabb és jobb 
megvalósítását, valamint tudatni a közösségekkel azt, 

hogy igenis számítanak. 

A jelenlegi kihívások arra késztetnek, hogy legyünk aktívak a 
kohézió előmozdításában, határozottak a szükséges reformok 
végrehajtásában, valamint elkötelezettek aziránt, hogy egyetlen 
személy és régió se maradjon le. Tegyünk ezért közösen! 
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