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A közösségi kontaktusok korlátozása 
ellenére össze kell tartanunk: erről szól 
a kohéziós politika, ez Európa 

Európa – és az egész világ – emberemlékezet óta az egyik 
legsúlyosabb válsággal néz szembe, amely az egészségünket 
és a szeretteink egészségét fenyegeti. Veszélyezteti 
a gazdaságunkat, a kohéziónkat és a hajlandóságunkat arra, 
hogy közösen, európaiakként oldjuk meg a válságot.

Így hát hadd szögezzem le egyértelműen: a kohéziós 
politikának muszáj szembenéznie a kihívással. 
Azonnali intézkedéseket kell tennünk: nem 
takarózhatunk folyamatokkal és eljárások-
kal, miközben európaiak halnak meg.

Büszkén állíthatom, hogy máris sikere-
sen vesszük az akadályokat. Az Európai 
Bizottság egy sor szükséghelyzeti 
intézkedést dolgozott ki a koronavírusra 
való reagálást célzó beruházási kezde-
ményezés (CRII) keretében, amelyet a 
Tanács az Európai Parlamenttel együtt már 
jóvá is hagyott. Mindez három hét leforgása 
alatt valósult meg.

A koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeménye-
zés gyors előkészítése és elfogadása már önmagában is 
rekordnak számít. De foglalkozzunk inkább magukkal az új, 
úttörő jellegű intézkedésekkel. Az intézkedések azonnali pénz-
ügyi keretösszeget biztosítanak számos formában az ezidáig 
még elköltetlen strukturális alapokból (például az ez évi előfi-
nanszírozásból). Az összeg a következő három különböző, sür-
gős célra máris felhasználható: életmentő orvosi felszerelések, 
a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás annak 
érdekében, hogy fenntarthassák tevékenységeiket, illetve a 
munkavállalók támogatása fizetésük fenntartása céljából. A 
Szolidaritási Alap hatályát ezzel egyidejűleg kibővítették, hogy 
lefedje az egészségügyi válsághelyzeteket.

Ezek az intézkedések már hatályosak. Egy elkötelezett új 
munkacsoport és az egyes országok munkacsoportjai aktív 
segítséget nyújtanak a tagállamoknak az intézkedések 
végrehajtásában. Arra biztatnám az összes kohéziós 
programot, hogy azonnal és maradéktalanul használja ki 
ezeket a lehetőségeket.

De nem ülünk továbbra sem a babérjainkon. Az Európai 
Parlamentet, illetve a nemzeti és regionális hatóságokat 
meghallgatva a Bizottság április 2-án egy sor új intézkedést 
indítványozott, amely a CRII+ nevet kapta. A CRII+ maximális 
rugalmasságot tesz lehetővé: átcsoportosításokat minden 
kohéziós alap, régió és szakpolitikai célkitűzés között. A gyors 
végrehajtás megkönnyítése érdekében 100 %-os uniós 
társfinanszírozási arányt tettünk lehetővé, illetve előkészítjük a 
maximális adminisztratív egyszerűsítést.

Korábban nem tapasztalt időket élünk, amely példa 
nélküli választ igényel. Ijesztőnek tűnhet, engem 

azonban bátorítanak a kohéziós politika tör-
ténetében elért sikerek. Az Európai Regio-

nális Fejlesztési Alapot az olajválságra, 
a csődökre, az ipari hanyatlásra és a 
munkanélküliségre adott válaszként 
alapították. A kohéziós politika akkor 
sikeresen vette az akadályokat – és 
erre ma is képesek vagyunk.

Nemzedékenként csak egyetlen ilyen 
pillanat adódik. Erre a pillanatra készített 

fel bennünket a szakmai képzésünk és a 
tapasztalatunk. Mutassuk meg Európának – és a 

világnak –, hogy mire képes a kohéziós politika. Használjunk 
ki minden, a kohéziós politikában rendelkezésre álló eurót arra, 
hogy valódi változást idézzünk elő, segítsünk a válság 
kezelésében, és támogassuk a helyreállást az elkövetkező évek 
során. Mutassuk meg, hogy mit jelent európainak lenni: a 
válság ellenére sem hagyunk cserben egyetlen embert és 
régiót sem. 

Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk – személyesen! 
Addig is sikeres munkát kívánok – ne kövessenek el hibákat, 
ez most létfontosságú. De mindenekelőtt: biztonságot és jó 
egészséget kívánok az olvasóknak és szeretteiknek!  
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