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A jövő formálása
Az ötödik kohéziós jelentéssel kezdődött 2010. november 12-én 
a Bizottság nyilvános konzultációs folyamata, amely 2011. január 
31-ig fog tartani. Az érdekeltek véleménye segíteni fog a jövőbeli 
politikai intézkedések megformálásában és a 2013 utáni 
strukturális és kohéziós alapokra vonatkozó jogszabályjavaslatok 
előkészítésében, amelyre 2011 első felében kerül sor. A Bizottság 
az érintettekkel további konzultációkat folytat javaslatairól  
a Brüsszelben megrendezendő ötödik kohéziós fórum keretében 
2011. január 31-én és február 1-én.

A teljes jogszabályjavaslat-csomagot, amely tartalmazza az 
általános rendeletet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Szociális Alapra vonatkozó 
rendeleteket, a várakozások szerint 2011 második felében fogja 
elfogadni a Bizottság.

A TémáróL bővEbbEn
Nyilvános konzultáció

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/5cr/
index_hu.cfm 

A bizottság kohézióról szóló ötödik jelentése, 
amely november 9-én került elfogadásra, 
kimutatta, hogy bár az EU régiói közötti 
eltérések egyre csökkennek, továbbra is 
maradtak jelentős gazdasági különbségek. 
bár a kohéziós politika segített az unió 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
feltételeinek javításában, még mindig komoly 
kihívások előtt állunk. 

A kohézióról szóló negyedik jelentés 2007-es elfogadásával 
kezdődött el az az időszak, amely a 2013 utáni európai kohéziós 
politika jövőjének átgondolását szolgálja. Ennek folyamán számos 
mélyreható szakpolitikai dokumentumot, elemzést és tanulmányt 
tettek közzé, továbbá egy sor hasonlóképpen nagy horderejű 
vita is lezajlott tudósok, a politikával foglalkozó gyakorlati 
szakemberek, valamint nemzetközi szervezetek részvételével. 

Hátratekintés, előrelépés
Az ötödik kohéziós jelentés következtetéseiben körvonalazott 
általános iránymutatások azt a célt szolgálják, hogy elindítsanak 
egy szélesebb körű konzultációs folyamatot az európai kohéziós 
politika jövőjére vonatkozóan. A következő hónapokban  
a Bizottság részletes párbeszédet fog folytatni az érdekeltekkel, 
és kikéri véleményüket a 2013 utáni kohéziós politikáról szóló 
javaslatokkal kapcsolatban.

A kövETkEző LépésEk

AZ ÖTÖDIK KOHÉZIÓS JELENTÉS 
NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓJA

A jövőre vonatkozó kulcskérdések:

milyen hosszú távú hatásai  
lesznek a gazdasági világválságnak 

az állami beruházásokra?

milyen következményekkel  
jár a gazdasági visszaesés a 2013 

utáni uniós költségvetés 
nagyságára és szerkezetére nézve?
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