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Európa jövője – mint globálisan versenyképes szereplőé, mint olyan helyé, ahol jó élni, dolgozni és nyugdíjba 
vonulni, mint társadalmi modellé, amelyet olyan távoli helyeken is mintának tekintenek, mint Brazília – attól 
függ, képesek vagyunk-e polgáraink részére megadni a lehetőséget, hogy a társadalom aktív, megbecsült és 
elégedett tagjai legyenek. 2010-ben, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évében 
külön hangsúlyt kap annak szükségessége, hogy egy befogadóbb Európát építsünk, ami alapvető eleme  
a hosszú távú gazdasági növekedésnek, a több és jobb munkahelynek és a társadalmi kohéziónak.

Ezeket a célokat támogatják az EU kohéziós politikája keretében az olyan pénzügyi eszközök bevonásával 
vállalt fellépések, mint az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap (ESZA). Ez a két 
kulcsfontosságú eszköz az elmaradottabb területeknek új lehetőségeket biztosító közlekedési infrastrukturális 
fejlesztésétől az élethosszig tartó tanulásig különféle programokra biztosít támogatást. A Panorama hat projektet 
mutat be szerte Európából, amelyek megmutatják, miként segít az ERFA-támogatás a társadalom sérülékenyebb 
csoportjainak a kirekesztés elleni küzdelemben.

Mi a kohéziós politika szerepe a szegénység és a társadalmi kirekesztés enyhítésében? Hogyan lehelhetünk új 
életet a gazdaságilag rossz helyzetű városrészeinkbe? Mennyire felelnek meg az érvényben levő szabályozások 
a változó Európában? A fenti kérdések mérlegelése mellett a társadalmi befogadás területének három 
kulcsszereplőjével is interjút készítettünk és megtudtuk, szerintük melyek a fő prioritások.

Az „Európa 2020” egy stratégiai jövőkép a 21. századi Európáról. Megmutatja, hogy az EU miként jöhet ki 
megerősödve a gazdasági válságból, és hogyan válhat tudásalapú, fenntartható és befogadó gazdasággá, 
amely a foglalkoztatás, termelékenység és társadalmi kohézió tekintetében egyaránt élen jár. 

A kohéziós politika, amely az emberek szintjén fejti ki hatását, alapvető szerepet játszik a 2020. évi stratégia 
céljainak elérésében, biztosítva, hogy azok se maradjanak a partvonalon, akiket a kirekesztés veszélye fenyeget. 
A teljes körű részvételen alapuló társadalom előnyei először a régiókban válnak érezhetővé.
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