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Az 5. Kohéziós Jelentés eredményeire vonatkozó 
nyilvános konzultáció igazán sikeresnek 
mondható, hiszen 2010. november 12. és 2011. 
január 31. között több mint 444 hozzászólás 
érkezett, így közreműködők százai ismertethették 
álláspontjukat a kohéziós politika jövőjéről. 

ra kohéziós politika hozzáadott 
értékének növelése
A kohéziós politikának az Európa 2020 stratégia céljainak 
népszerűsítésében betöltött szerepét egyöntetűen üdvözölték 
a válaszadók, habár többen kiemelték, hogy a konkrét igények 
és kihívások teljesítéséhez szükséges a rugalmasság.

Az ERDF, az ESF, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EAFRD) és az Európai Halászati Alap (EFF) 
közötti jobb koordinálás egyformán fontos volt a válaszadók 
számára. 

Habár széleskörű volt a konszenzus arra vonatkozóan is, hogy 
a kohéziós politika legyen hatékonyabb, nagymértékben 
vitatott volt a válaszokban, hogy ezt a feltételesség, az 
ösztönzők, illetve a teljesítménytartalékok bevezetésével kell-e 
elérni.

KI VáLASzOLT?

26 tagország 

225regionális és helyi hatóság

66 gazdasági és szociális partner

37 európai érdekcsoport a területi témákban

29 civil társadalmi szervezet

21 polgár

15 magáncég

8 akadémiai és kutatóintézet 

1 EU-intézmény

9 egyéb érdekelt

az ÖtÖdiK Kohéziós jeleNtés
nyilvános konzultációJának eredményei 

régiós témák

A TéMáRóL BőVEBBEN

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

a kormányzat erősítése
A válaszokban általános volt az egyetértés abban, hogy szükség 
van egy nagyratörő városi napirendre, emellett jobb 
összeköttetésre a városi és vidéki területek között, valamint a 
makroregionális stratégiák fejlesztésére. Mivel a kohéziós 
politika több különböző kormányzati szintet és szereplőt is 
magában foglal, sok válaszadó támogatta azt az ötletet, hogy 
a helyi partnerek nagyobb mértékű bevonásával meg kell 
erősíteni a partnerség elvét. 

„áramvonalas” végrehajtási rendszer 
Az egyszerűbb végrehajtási rendszer alapötletét a legtöbb vá-
laszadó támogatta, valamint megújult auditálási folyamatot, 
valamint az alapok közötti jobb koordinálást sürgettek. Általános 
volt az egyetértés az N+2 visszavonási szabályok meghosszab-
bításáról az első évben, lehetőleg N+3-ra hosszabbítva.

a kohéziós politika szerkezete
Az ESF-et a legtöbb válaszadó szerint a jelenlegi állapotában 
kell fenntartani, azonban szükség lenne együttműködésre és 
jobb koordinálásra az ERDF-fel. Végül a közepes régiók 
kategóriájának a jelenlegi, fokozatos rendszert helyettesítendő 
bevezetését a legtöbb válaszadó üdvözölte.

A nyilvános konzultáció eredményei a 2013 utáni törvényhozási 
keretrendszerre adott válaszokba illeszkednek be. 
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