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A 2017. év utolsó hónapjai jó hírrel szolgáltak 
mindazok számára, akik egy jobb és erősebb 
Európa építéséért fáradoznak. A legutóbbi 
felmérések azt mutatják, hogy az Európai 
Unió kezdi visszanyerni a polgárok bizal-
mát a tekintetben, hogy képes segíteni 
az életük és gyermekeik kilátásainak 
javításában, a kohéziós politika pedig 
minden bizonnyal hozzájárul ehhez.

Az esb-alapok végrehajtásáról nemrégiben 
közzétett stratégiai jelentés azt mutatja, hogy a 
2014–2020-as időszakra előirányzott uniós források felét 
(278 milliárd EUR-t) már kétmillió projekthez rendelték hozzá 
Európa-szerte. 

Ez a 278 milliárd EUR értékű beruházás konkrét előrelépést 
jelent a polgárok életében a következő területeken: növekedés, 
munkahelyteremtés, egészségügy, iskolák, hozzáférhetőség, 
a migránsok integrációja és az éghajlatváltozás. Röviden 
összefoglalva, ezek a beruházások olyan Európát testesítenek 
meg, amely tesz a polgáraiért és a jövő nemzedékeiért.

Ezenkívül ezek az eredmények kiemelten fontosak a közel-
jövőre nézve. Alig néhány hónapon belül a Bizottság előter-
jeszti a következő, 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó javaslatát, amelyet a kohéziós 
politika jogi és szakpolitikai kerettervezete követ. Ebben az 
összefüggésben fontos, hogy összefogjunk a politikai dön-
téshozók, a kohéziós politika érdekelt felei és általában a 

polgárok figyelmének felkeltése érdekében, 
hogy felismertessük velük: a kohéziós poli-

tika működik. A kohéziós politika hosszú 
távú beruházási keretet biztosít az uniós 
országoknak és régióknak, amellyel 
ezernyi helyi partnernek biztosít eszkö-
zöket az egész EU szakpolitikai priori-
tásainak megvalósítása érdekében. Az 

előző számokhoz hasonlóan örömömre 
szolgál a Panorama magazin újabb kiadá-

sában arról olvasni, hogyan járulnak hozzá a 
tagállamok, a régiók és a városok ezen üzenet 

továbbításához. Teljes mértékben figyelembe veszem 
ösztönzéseiket és ajánlásaikat.

Örömmel jelentem be azt is, hogy ebben a számban a legkülső 
régiókat is bemutatjuk. A távoli európai régiókról szóló, nem-
régiben közzétett közleményünket a Juncker és Macron elnök 
urakkal tett látogatásom követte Francia Guyanára, jelezve, 
hogy a kohéziós politika Európa minden egyes régióját támo-
gatja, függetlenül azok földrajzi elhelyezkedésétől.  
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