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Tíz évvel ezelőtt Románia és Bulgária lakos-
sága úgy döntött, hogy részese kíván 
lenni annak a projektnek, amely kon-

tinensünket az egyenlőség és a szolidari-
tás jegyében egyesítette. Európába 
fektették reményüket, és Európa nem 
okozott számukra csalódást. Napjainkban 
Románia és Bulgária biztonságosabb 
és virágzóbb, mint valaha. 

Nem szabad azonban megelégedetten hát-
radőlnünk. A történelem viharaitól távol, az Unió 
biztonságot nyújtó kikötőjében is fordulhat a sorsunk, ezért 
éberen kell őrködnünk. A Római Szerződés aláírásának 60. évfor-
dulóján az alapító atyák nyomdokaiba kell lépnünk, be kell fog-
nunk a szelet a vitorlánkba, és előrefelé kell kormányoznunk 
az Európa projektet. A felbukkanó kihívások közepette meg kell 
őriznünk szolidaritásunkat ahhoz, hogy sikerüljön visszazárnunk 
a gonosz szellemeket a palackba.

Tudatában kell lennünk annak, hogy a szolidaritás az Unió egyik 
alappillére. A Római Szerződés aláírását követő hat évtized ered-
ményeit nem azzal értük el, hogy egyenként néztünk szembe 
az összes bennünket fenyegető viharral, hanem azzal, hogy 
egyesítettük erőinket. Ezt az összefogást pedig legjobban 
a kohéziós politika illusztrálja. Ez a politika az európai szolida-
ritás legerőteljesebb, leginkább észrevehető megnyilvánulása, 
amely az Unió fő beruházási politikájává vált, javítva az uniós 
polgárok életkörülményeit. 

Románia, Bulgária és más közép-európai tagál-
lamok nemrégiben egy Varsóban (Lengyel-

ország) kiadott nyilatkozatban ismerték 
el a kohéziós politika európai integráció-
ban betöltött szerepét. Ez a nyilatkozat 
egész Európában visszhangot keltett, 
hangot adva egy egyértelmű ténynek: 
a kohéziós politika veszélyes világunkban 

az EU legerősebb pillére az egységet meg-
bontó erők ellen. 

2017 az évforduló éve, amely egyben kitekintést 
nyújt a jövőbe. Az értékelés éve, amely nem a kohéziós 

politika sikerességének értékelésére irányul, hiszen ez a tény 
már megerősítést nyert, hanem annak felmérésére, hogyan 
tehetnénk a politikát még hatékonyabbá, és hogyan nyújthat-
nánk a legtöbbet az európai polgároknak a rendelkezésünkre 
álló források alapján. 

Tesszük mindezt annak érdekében, hogy a 60 évvel ezelőtt 
elkezdődött – Rómán, Bukaresten, Szófián és számos más állo-
máson keresztülhaladt – történet folytatódjék. Mert Európának 
több Európára, vagyis erősebb kohézióra van szüksége. Itt 
az ideje, hogy elismerjük ezt, valamint a kohéziós politikának 
az európai projektben betöltött lényegi szerepét.  
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