
 

 

Izjava  
„Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike“ 

Skupni poziv #CohesionAlliance 
 
Krepitev kohezije kot splošne vrednote Evropske unije še nikoli ni bila tako pomembna kot zdaj. 
Nedavne krize, kot so posledice trenutnih izrednih podnebnih razmer, pandemija COVID-19, vojna v 
Ukrajini in trenutne rekordne stopnje inflacije zaradi višjih cen hrane in energije, zahtevajo večjo 
kohezijo. 

Partnerji zavezništva za kohezijo se zavezujemo, da bomo sodelovali pri pripravi skupnih predlogov 
za okrepitev kohezijske politike in njeno ustreznost glede na izzive po letu 2027. Strinjamo se glede 
ključnih načel, na katerih temelji kohezijska politika, na primer:  

 kohezijska politika je najpomembnejša naložbena politika EU, ki vključuje vse regije, mesta 
in občine; 

 kohezijska politika je najvidnejši instrument EU na lokalni in regionalni ravni in dokazuje 
podporo EU gospodarskemu, družbenemu in teritorialnemu razvoju; 

 kohezijska politika je dolgoročna razvojna politika, ki spodbuja pravičen, zeleni in digitalni 
prehod ter vključujočo rast; 

 kohezijska politika temelji na načelih deljenega upravljanja, partnerstva in upravljanja na 
več ravneh z regijami in mesti ter načelu dodatnosti;  

 kohezijska politika temelji na lokalnem pristopu in upošteva teritorialno raznolikost Unije, 
posebno pozornost pa namenja regijam s posebnimi naravnimi in demografskimi ovirami;    

 kohezijska politika podpira teritorialno sodelovanje in spodbuja solidarnost in 
povezovanje med evropskimi regijami in mesti ter zunaj njih, zlasti na čezmejnih območjih.  

Vse nosilce odločanja na ravni EU in nacionalni ravni opozarjamo na nepogrešljivo vlogo, ki jo ima 
kohezijska politika v procesu evropskega povezovanja. Zavezništvo za kohezijo bo obravnavalo tudi 
vidike kohezijske politike, med drugim: 

 odpravo razdrobljenosti skladov kohezijske politike s prizadevanji za močnejši skupni okvir 
in sinergije skladov v okviru deljenega upravljanja; 

 izboljšanje učinkovitega izvajanja kohezijske politike z zagotavljanjem, da vse ustrezne 
politike EU prispevajo k doseganju ciljev in načel kohezije in v zakonodajo EU vključujejo 
načelo neškodovanja koheziji, da se zagotovi, da kohezija ostane splošni cilj, in se v celoti 
izkoristijo ukrepi za prožnost, ki so bili nedavno uvedeni v okviru kohezijske politike; 

 učinkovito izvajanje kohezijske politike za obdobje 2021–2027, zlasti s krepitvijo evropske 
in nacionalne podpore za krepitev zmogljivosti lokalnih in regionalnih organov; 

 nadaljnjo poenostavitev kohezijske politike, da bodo pravila upravljanja, revizije in nadzora 
za organe upravljanja in upravičence manj zapletena; 

 zagotovitev boljše usklajenosti med kohezijsko politiko in evropskim ekonomskim 
upravljanjem na podlagi konstruktivnega pristopa, ne na podlagi kazni;  



  
 

 

 izboljšanje usmerjenosti kohezijske politike v rezultate in preučitev širše uporabe 
financiranja na podlagi smotrnostne priprave proračuna v prihodnosti;  

 boljše obveščanje o učinkih in uspehih kohezijske politike na lokalni in regionalni ravni;  
 boljše usklajevanje prihodnosti kohezijske politike s sedanjimi in prihodnjimi trendi v 

regijah in mestih na področju prostorskega načrtovanja z vključitvijo strateškega 
predvidevanja;  

 krepitev osrednje vloge kohezijske politike v okviru splošne dolgoročne strategije EU.  
 

Lokalne skupnosti, mesta, občine in regije, socialne partnerje in druge deležnike vabimo, da se 
pridružijo pobudi #CohesionAlliance. Partnerji zavezništva za kohezijo si bomo skupaj prizadevali za 
močnejšo kohezijsko politiko zdaj in v prihodnosti.  
 

 


