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A Bizottság javaslatainak május 29-i bemutatásával 
megteremtette az új kohéziós politika alapjait. 
A kohéziós politika hét évre szóló 373 milli-
árd EUR értékű költségvetésével a Brexit 
által okozott költségvetési hiány és az új 
kihívások ellenére továbbra is Európa leg-
szilárdabb beruházási politikája.

Örömmel mondhatom, hogy a kohéziós 
politika beruházásai az EU valamennyi 
régióját érintik. E beruházások révén min-
den régió számára lehetővé válik a közös 
uniós prioritások megvalósítása, Európa vala-
mennyi szegletében tapasztalható lesz az uniós 
szolidaritás, miközben valamennyi régió, város és 
határrégió képessé válik a világ legnagyobb belső piaca által 
kínált lehetőségek kiaknázására. 

A jövőbeni kohéziós politika intelligensebb, erősebb és gon-
doskodóbb Európára összpontosít: a globális gazdaságunk 
kihívásainak kezelésére irányuló intelligens ipari átmenetet 
előtérbe helyező, korszerű beruházások, valamint a zöld növe-
kedés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való 
átállás. Emellett természetesen továbbra is kitartunk a pol-
gárokhoz közelebb álló, szociálisabb és összekapcsoltabb 
Európa iránt vállalt kötelezettségünk mellett. 

Az új kohéziós politika prioritásai az alacsony jövedelemmel 
és – különösen a fiatalokat érintő – magas munkanélküliségi 
aránnyal küzdő, vagy a migránskérdésben érintett régiókhoz 
hasonló területeket ölelnek fel, amelyek tekintetében a beru-
házásokra a leginkább szükség van.

Végül pedig, az Unión belüli határok átívelése tekintetében is 
előrelépés várható, mégpedig az interregionális innovációs 
beruházások, az intézményi együttműködés és a közérdekű 
közös szolgáltatásokba történő beruházások révén. A városok 
változatlanul a kohéziós politika középpontjában állnak, erről 
tanúskodik az új európai városfejlesztési kezdeményezés és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap erőforrásainak városi 
területeket célzó 6%-os előirányzata is.

Javaslataink a folyamatosság és a reform iránti 
igény közötti, finomra hangolt egyensúlyt céloz-

zák. Megőriztünk mindent, ami jól működött, 
de egyszerűbbé és működőképesebbé tettük 
őket. Az egyszerűbb programozással és 
területi eszközökkel, a kijelölési eljárások 
megszüntetésével, az egységes auditálási 
elv bevezetésével és a nagyprojektekre 
vonatkozó egyedi eljárások felszámolá-
sával valójában jóval korábban számítha-

tunk már eredményekre. Arról van szó 
voltaképpen, hogy a hatóságok tapasztala-

taiban bízva csökkentjük az adminisztrációt; 
nem a felelősséget. Célunk összefoglalva tehát: 

az eredmények és a felelősségvállalás fokozása.

A kohéziós politika milliónyi projektjeivel kontinensszerte, a 
munkahelyeket, a gyorsabb internetet vagy a biztonságosabb 
ivóvizet érintő konkrét eredményeivel a legjobb lehetőség arra, 
hogy polgáraink az európai projekt résztvevőinek érezhessék 
magukat. Az új kihívások és a fokozódó gazdasági élénkülés 
tekintetében, régióink és gyermekeink jóléte érdekében be kell 
fektetnünk közös jövőnkbe. 
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