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Kulcsfontosságú pillanathoz érkeztünk kontinensünk 
történelmében. Az elmúlt években Európának 
számos – gazdasági, pénzügyi és politikai – 
válsággal kellett szembenéznie.  

Nekem azonban meggyőződésem, hogy 
a jövő történészei azt fogják mondani, 
hogy e válságok katalizátorként hatottak: 
rávették Európát és az európaiakat, hogy 
fontos kérdéseket tegyenek fel önmaguk-
nak: Milyen legyen a jövő Európája? Milyen 
feladatokat töltsön be? És hogyan?

A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, ha Európát és 
annak eredményeit készpénznek vesszük. Véleményem szerint 
a kohéziós politika az a malter, amely összetartja közös értéke-
inket és céljainkat; a szikla, amelyen mindaz nyugszik, amit fel-
építettünk és amelyért irigyel minket a világ. Ezen okból szenteltük 
a Panorama jelen különszámát a 2020 utáni időszaknak, és ilyen 
módon a holnap kohéziós politikája témájának. 

Ezen számunkban sok eltérő hátterű ember nézeteit ismerhetik 
meg, köztük kollégámét, Günther Oettingerét, a költségvetésért 
felelős uniós biztosét. Bizonyos értelemben a Panorama meg-
adja a kezdőlökést a kohéziós politikánk jövőjéről folytatandó 
szélesebb körű vitához.

A június 26–27-én megrendezésre kerülő Kohéziós Fórum ugyan-
csak lehetőséget ad majd e szakpolitika jövőjének megvitatására 
a gondolatok személyes kicserélése révén a kohéziós politika 
jövőjéről, amelynek természetesen része az is, hogy a felek nem 
értenek mindenben egyet. Célunk egy olyan kohéziós politika 

kialakítása, amely mindenkit figyelembe vesz, egy-
szerű, gyors, költséghatékony, a korábbiaknál 

rugalmasabb, és képes további reformokat 
életre hívni a tagállamokban. Mindezt több 
ösztönző és kevesebb szankció révén kíván-
juk elérni.

A következő évtizedre irányuló gondola-
taink során egy dolgot soha nem szabad 

figyelmen kívül hagynunk: minden euró-
pai felé fennálló kötelezettségünk, hogy 

szükségleteiket a lehető legélesebben szem 
előtt tartsuk. Gondoskodnunk kell arról, hogy 

lakóhelyétől függetlenül mindenki élvezhesse az 
Unióhoz kapcsolódó konkrét előnyöket és ugyanolyan lehető-
ségekben részesüljön. 

A kohéziós politika valójában nem más, mint a lehető legjobban 
teljesítő Európa, egy olyan Európa, amely odafigyel és amely 
egy jobb jövőt épít gyermekei számára. 

CORINA CREŢU 
Regionális politikáért felelős európai biztos

VEZÉRCIKK


