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Két hónappal ezelőtt a Panorama magazin előző számában 
arra ösztönöztem az olvasókat, hogy használják ki a régiók 
és városok európai hete által nyújtott lehetőséget, hogy hoz-
zájáruljanak a kohéziós politika következő évtizedét megala-
pozó jelenlegi elgondolásokhoz. Akkor még nem tudtuk, hogy 
az idei rendezvény egyúttal a kohéziós politikai szakemberek 
legnagyobb találkozója is lesz. Több mint 7 000 partner gyűlt 
össze a brüsszeli Square konferenciaközpontban, hogy részt 
vehessen a Juncker elnök által megnyitott eseményen.

Ez a siker nemcsak a szakpolitika jövője szempontjából 
jó jel, hanem bizonyíték a szakpolitika dinamiz-
musára és arra is, hogy jobb, méltányosabb 
és erősebb Európát képes létrehozni az 
Unió-szerte elkötelezett több ezer ember 
részvételének köszönhetően. Az európai 
választások közeledtével rendkívül fon-
tos, hogy hangot adjunk azoknak a ered-
ményeknek, amelyeket együtt értünk el 
régiók és az állampolgárok érdekében.   

Először is, a kohéziós politika hű maradt 
a gyökereihez azzal, hogy arra törekedett, hogy 
egyetlen régió és egyetlen polgár se maradjon le. 
A régiók felzárkóztatására irányuló kezdeményezés vagy 
a bevándorlók integrációjának egyszerűsítése érdekében vég-
zett munka egyértelműen kulcsfontosságú mérföldköveknek 
számítanak e tekintetben. Nem beszélve az EU Szolidaritási 
Alapjától kapott, a természeti katasztrófák által érintett régiók 
számára nyújtott hatalmas támogatásról, vagy a határokon 
átnyúló élet és munka előtti akadályok leküzdésére irányuló 
folyamatos erőfeszítéseinkről.

Ezenkívül megerősítettük támogatásunkat az ipari átalakulás 
alatt álló uniós régiók számára, meghatározva ezek versenye-
lőnyét, valamint támogatva a kis- és középvállalkozásokat az 
alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való átállásukban. 

Az átalakulás alatt álló széntermelő régiókat megcélzó közel-
múltbeli kezdeményezésünk több mint 40 régiónak segített 
12 különböző tagállamban, hogy új növekedési lehetőségeket 
találjanak. A gazdaság diverzifikációjának támogatásával és 
közel 120 intelligens szakosodási stratégia helyi ösztönzésével 
a kohéziós politika az ellenálló képesség, a versenyképesség és 
a régiók közötti nagyobb társadalmi-gazdasági konvergencia 
döntő jelentőségű katalizátora lett. 

Végül pedig soha nem látott, folyamatos erőfeszítést fejtettünk 
ki annak érdekében, hogy jobban és egyszerűbben végez-

zük a dolgunkat – összhangban a hivatalba lépé-
semkor tett kötelezettségvállalással. Keményen 

dolgoztunk a szakpolitika hatásának mérése 
és növelése érdekében, nevezetesen az 
átfogó nyílt hozzáférési adatokat tartal-
mazó platform elindításával, illetve a Junc-
ker elnök által elindított beruházási terv 
keretében történő összefogással. Ezenkívül 

felhatalmaztuk az egyszerűsítéssel foglal-
kozó magas szintű munkacsoportot arra, 

hogy értelmes egyszerűsítő javaslatokat 
tegyen, amelyek bekerültek a salátarendeletbe és 

a kohéziós politika jövőjéről való elgondolásainkba. 

Igazán büszkék lehetünk ezekre az eredményekre! A folyamatos 
támogatásnak köszönhetően biztos vagyok abban, hogy ez 
folytatódni fog, és hogy tevékenységünk továbbra is a kohéziós 
politika lényegét testesíti meg: az európai polgárok mindennapi 
életének javítását.    

Corina Creţu 
A regionális politikáért felelős európai biztos

VEZÉRCIKK


