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High Level Group Reflecting on Future Cohesion 
Policy néven a tagállamok szakértőiből álló új 
informális tanácsadó csoport jött létre, melynek 
feladata, hogy támogassa a Bizottság munkáját 
a 2013 utáni kohéziós politika kidolgozása terén. 
Az alábbi cikk magyarázattal szolgál a csoport 
mandátumáról, és igyekszik képet alkotni arról, 
hogy munkája hol kap helyet a jövő politikájáról 
folyó vita kontextusában. 

2007-ben, a 4. kohéziós jelentés megjelenésével egyidejűleg 
beindult a „gondolkodási folyamat” a kohéziós politika jövőjéről, 
amely számos kérdést vetett fel a kapcsolódó nyilvános 
konzultációhoz, különös tekintettel a régiók elkövetkező években 
várható kihívásaira. Az említett nyilvános konzultáció eredményeit 
a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló ötödik előmeneteli 
jelentés (2008. június) foglalta össze. A következő lépést a területi 
kohézióról szóló zöld könyv jelentette (2008. október). Ennek 
eredményeit a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló 
hatodik előmeneteli jelentés tette közzé. 

A régiók négy legfontosabb kihívásának 2020-ra  
várható regionális hatását egy 2008 novemberében  
kiadott munkadokumentum foglalta össze: 
globalizáció, demográfiai változás, éghajlatvál-
tozás és energia. 

2009 áprilisában a Fabrizio Barca által „An 
Agenda for a Reformed Cohesion Policy” 
címen előterjesztett független szakértői 
jelentés a jelenlegi helyzet értékelése 
mellett a jövőre vonatkozóan is javaslatokkal 
szolgált. 

A „High Level Group” (HLG) a Danuta Hübner, 
volt európai biztos által a 2009 áprilisában, 
Mariánske Lázně-ban tartott informális 
miniszteri találkozón előterjesztett „reflection 
paper” kapcsán jött létre elsősorban azért, 
hogy informális platformot biztosítson  
a Bizottság és a tagállamok között a jövőbeli 
kohéziós politika fő elemeiről folyó vitához. 

Katarína Mathernová, a Regionális Politikai 
Főigazgatóság főigazgató-helyettese mindezt  
így foglalja össze: „A HLG a Bizottságnak és a 
tagállamoknak is lehetőséget biztosít a jövőbeli kohéziós 
politikával kapcsolatban mindkét felet érintő kérdések 
részletes megvitatására”. Kihangsúlyozza továbbá a csoport 
fontos előnyét: „Lehetőséget kapunk a jövőbeli politikai irányok 
megvitatására, és a kohéziós politika végrehajtása terén hasonló 
tapasztalatokkal rendelkező kollégákkal való eszmecserére. Mivel 

mandátumunk nem terjed ki a költségvetés megvitatására – erre 
formálisabb struktúrák állnak rendelkezésre – munkánk elsősorban 
a politika tartalmára és megvalósítására összpontosul”.

A csoport a tervek szerint évente legalább négyszer találkozik 
majd. Eddig két ülésre került sor. A decemberben tartott utolsó 
ülésen két fő terület került előtérbe: Samecki biztos előterjesztette 
„Orientation Paper on Future Cohesion Policy” című dokumentumát, 
és a HLG tagok megvitatták, hogy stratégiailag hogyan hangolható 
össze a jövőbeli EU 2020 stratégia (a nyilvános konzultáció jelenleg 
van folyamatban) és a kohéziós politika számos fontos kérdésben 
vállalt szerepe. A következő ülésre a tervek szerint 2010 elején 
kerül majd sor.
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