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2020, egy különös és szokatlan év végéhez érkeztünk, és az 
Európai Bizottság jelenlegi csapata hivatali idejének éppen 
egyéves évfordulóját ünnepli.

Amikor 2019 decemberében hivatalba léptünk, tudtuk, hogy 
kihívásokkal teli évnek nézünk elébe, amelyet leginkább a 2021–
2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret 
(MFF) elfogadása, az ugyanezen időszakra vonat-
kozó, módosított kohéziós rendeletekkel kap-
csolatos jogszabályi szövegek, valamint az 
új Méltányos Átállást Támogató Alap 
létrehozása határoz majd meg. 

Terveimben – a párbeszéd fokozása és 
a helyi aggályok és igények felmérése 
céljából – országonként legalább egy-
egy régió meglátogatása is szerepelt.

A valóság azonban teljesen átírta a terve-
ket: a koronavírus-járvány néhány hónap lefor-
gása alatt drasztikusan megváltoztatta életünket, 
sőt valamennyi európai polgár életét. Mélyen együttérzek 
azokkal az embertársaimmal, akik elvesztették szeretteiket 
vagy a koronavírus miatt szenvedtek. Hálás vagyok mindany-
nyiuknak, akik a nehéz körülmények ellenére kitartóan végez-
ték munkájukat: köszönöm az elkötelezettségüket, a 
professzionalizmusukat és a közszolgálat iránti lelkületüket!

A kohéziós politika – az egyik első uniós szakpolitika – bebizo-
nyította az új helyzethez való alkalmazkodási képességét mind 
az egészségügyi vészhelyzet tetőpontján, mind pedig a helyre-
állításra való felkészülés során. A szakpolitika szabályainak 
ideiglenes megváltoztatása lehetővé tette a tagállamok és a 
régiók számára a pénzügyi támogatás azon területekre – többek 
között az egészségügyre, a munkanélküliségi rendszerekre vagy 
a kkv-k működőtőkéjére – történő irányítását, ahol arra legin-
kább szükség volt a világjárvány társadalmi és egészségügyi 
hatásainak minimalizálása céljából. 

Az új többéves pénzügyi keretet, valamint a célzottan a világjár-
vány kezelésére kialakított európai uniós helyreállítási (Next 
Generation EU) eszközt jóváhagyták, lehetővé téve a helyreállítás 

azonnali elindítását valamennyi érintett fél számára, valamint 
jövőbeli gazdaságaink zöldebbé, digitálisabbá és egységesebbé 
tételét. A REACT-EU jelképesen a Next Generation EU eszköz első, 
megállapodásra kerülő jogalkotási javaslata volt: élenjáró 
a válaszlépések és a tárgyalások tekintetében egyaránt.

Ez a válság – újfent – rámutatott a kohézió uniós alappil-
lérként betöltött jelentős szerepére és az ambi-

ciózus reagálásra való képességére az 
országok, régiók, munkavállalók, valamint 

a vállalkozások támogatása révén. 
A koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés, valamint a 
koronavírusra való reagálást célzó, 
kiterjesztett beruházási kezdeményezés 
révén már a válság kezdetén tűzoltó 

szerepet töltöttünk be, a REACT-EU és 
a hosszú távú kohézió által pedig mi 

leszünk a helyreállítás mérnökei. 

Motivációm a következő évre az, hogy megerősödve 
jöjjünk ki a válságból, mégpedig olyan korszerű és egységes 
gazdaságokkal, ahol senki sem maradhat le. 

Végül, de nem utolsósorban a Panorama magazin 75. kiadá-
sában szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy köszö-
netet mondjak mindazoknak, akik 2000 óta hozzájárultak 
a magazin megjelenéséhez. Ebben a kiadásban egy cím-
lapválogatás segítségével mutatjuk be a szakpolitika fej-
lődését, amely a 2021–2027-es finanszírozási időszakra 
szóló megállapodással zárul. 

A Panorama megújult formátummal fémjelzi az új politikai ciklust 
és rendszeresebb, rugalmasabb – videókat és interaktív ábrákat 
is magában foglaló –, reaktívabb tartalmakkal várja Önöket. 
Újdonságainkról nemsokára tájékoztatjuk Önöket! 
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