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Elsődleges beavatkozóból zöld építő: 
kohéziós politika a helyreállítás során

Az elmúlt néhány hónap mindannyiunk számára nehéz volt. 
Együttérzésem küldöm mindenkinek, aki a járvány miatt 
elveszítette a munkáját vagy „takaréklángra” került az élete 
– és a legőszintébb együttérzésem azoknak, akik 
megbetegedtek vagy elvesztették szeretteiket.

De ezekben az embert próbáló időkben is van okunk biza-
kodni. A kohéziós politikát gyakran vádolják azzal, 
hogy „lassú” és „nehézkes”, de a válság alatt 
gyorsan és gördülékenyen cselekedtünk. 
A koronavírusra való reagálást célzó beru-
házási kezdeményezés során gyorsan 
döntöttünk a felhasználatlan pénzesz-
közök jelenlegi programokban való új 
célra történő felhasználásáról. Április-
tól már lélegeztetőgépeket és masz-
kokat is biztosítottunk. Vállalkozásokat 
és dolgozókat támogattunk. A válság 
alatt csaknem 50 milliárd EUR gyors 
mozgósításával mi váltunk Európa elsőd-
leges beavatkozójává.

Nem meglepő tehát, hogy a világjárványra adott 
történelmi jelentőségű válasz sarokköve lettünk Euró-
pában. A Next Generation EU Eszközzel a Bizottság további 
750 milliárd EUR-t ajánlott fel az Unió hosszú távú költség-
vetéséhez a 2021–2027-es időszakra. Következetesen kitar-
tottam amellett, hogy a helyreállítás során a szolidaritásnak 
és a közelítésnek kell a főszerepet játszania. Örömmel mond-
hatom, hogy a kohéziós politika szellemisége mindenhol fel-
lelhető a csomagban a célkitűzésektől kezdődően 
a végrehajtási módokig.

A javaslatok új alapokat kínálnak a kohéziós politika számára. 
A kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott 
helyreállítási támogatás (REACT-EU) 55 milliárd EUR értékű 
pénzösszeggel járul hozzá a jelenlegi kohéziós programokhoz, 
amelyet az adott országban tapasztalt válság súlyossági foka 
és az ország relatív jóléte alapján állapítanak meg. A REACT-EU 
egy új, tematikus célkitűzés, amely a válságelhárításra és 
a helyreállítás beindítására fókuszál. Ez a leginkább érintett 
ágazatok támogatását jelenti – ideértve az egészségügyet, 

a turizmust és a kultúrát –, valamint a kettős átmenetben való 
segítségnyújtást. Ezzel a politika nem vesz új irányt, csak segít 
á th ida ln i  a  Cov id19 okozta  nehézségeket ,  hogy 
visszatérhessünk a hosszú távú célunkhoz, a területi 
konvergenciához, amelyet a régiók zöld és digitális átállása 
révén szeretnénk elérni.

A javaslatok magukban foglalják továbbá az új, Méltányos 
Átállást Támogató Alap megötszörözését is: a támogatás 

7,5 milliárd EUR-ról 40 milliárdra nő. Módosításokat java-
soltunk továbbá a hosszabb távú kohéziós progra-

mokra vonatkozóan a leginkább érintett 
ágazatok megsegítése érdekében, valamint 

hogy nagyobb szabadságot adjunk a tag-
államoknak a pénz különböző kohéziós 
alapok közötti áthelyezésére.

Ezek  a  vá l toztatások mintegy 
100 milliárd EUR értékű új pénzeszközt 
injektálnak a jelenlegi és jövőbeni 
kohéziós programokba. Szeretném 

k i fe jezn i  ősz inte  köszönetemet 
mindenkinek, aki hozzájárult e gyors 

vá l toz ta tások  megva lós í tásához . 
Gondoskodnunk kell azonban ezek megfelelő 

végrehajtásáról ,  és arról ,  hogy valóban 
megváltoztassák majd a polgárok életét. 

Végül, de nem utolsó sorban pedig a környezettudatosság 
szempontjából is előrelépünk. Ez a Panorama utolsó 
nyomtatott száma – a magazint ezentúl teljes terjedelmében 
digitálisan tesszük elérhetővé.

Kellemes olvasást kívánunk! Vigyázzanak magukra 
a nyáron! 
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