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Örömmel köszöntöm a Panorama magazin új számának olva-
sóit, teljesítve Juncker elnök kérését, hogykezeljem a regionális 
politikával kapcsolatos kérdéseket a Bizottság 2019. október 
31-én lejáró mandátumáig.

Folytatódnak a 2019–2024 közötti új Bizottság kine-
vezésével kapcsolatos előkészületek. Miután az 
Európai Parlament elfogadta Ursula von der 
Leyen jelöltségét és politikai iránymuta-
tásait, a leendő bizottsági elnök dol-
gozni kezdett csapata kiépítésén, és 
szeptember 10-én bejelentette 
a portfóliók elosztásával kapcsola-
tos tervezetét.

A regionális politika központi szere-
pet fog betölteni az Európai Bizott-
ság azon törekvésében, hogy zöldebb, 
méltányosabb és erősebb Európát épít-
sen. Először is az „európai zöld megál-
lapodás” keretében a regionális politika 
továbbra is támogatni fogja a regionális átala-
kulást és a környezetbarát gazdaságra történő átme-
netet, valamint a technológiai változást. A regionális politika 
költségvetésének már több mint háromnegyedét elkülönítették 
az átmenettel kapcsolatos beruházásokra, különösen az inno-
vációra és a klímasemleges gazdaságra történő áttérésre 
összpontosítva, és az új Méltányos Átalakítási Alap erősíteni 
fogja ezt az irányt.

Ezzel a regionális politika lesz „az emberekért dolgozó gaz-
daság” fő hajtóereje, amelynek mottója továbbra is az lesz, 
hogy „egyetlen polgár és egyetlen régió sem marad le”. A reál-
gazdaságba történő nagyberuházásokon kívül (amelyek értéke 
a 2014–2020-as időszakban elérte a közel 50 milliárd EUR-t) 
a regionális politika továbbra is a konkrét területek – például 
a hátrányos helyzetű városi területek, a határ menti régiók 

vagy a legkülső régiók – eszközeire épít, nem beszélve az EU 
Szolidaritási Alapjáról. A cél annak biztosítása, hogy az európai 
polgárok hasonló lehetőségeket élvezhessenek, függetlenül 
attól, hogy honnan származnak, hol élnek vagy dolgoznak.

A regionális politika kulcsfontosságú szerepet játszik 
majd abban is, hogy „Európa megfeleljen 

a digitális korszak kívánalmainak”: 
a 2021–2027-es időszakra előirányzott 

ERFA-beruházások felét az „intelligen-
sebb Európa” célkitűzéseinek szente-
lik, ideértve a digitalizációt – több 
száz érett intelligens szakosodási 
stratégia keretében.

Végül pedig megtiszteltetés szá-
momra, hogy a regionális politika 

a Bizottságot is jelentősen támogatni 
fogja, mivel az a célja, hogy „össze-

hozza az embereket” és hogy „lehe-
tővé tegye a nemzeti, regionális és 

helyi szereplőknek, hogy ott tevékenyked-
jenek, ahol a legjobb helyzetben vannak ehhez” 

azzal, hogy aktívan felhatalmazza őket arra, hogy végrehajtsák 
az európai prioritásokat. 
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