Verklaring
“Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!”
Een gezamenlijke oproep van de #CohesionAlliance
Versterking van cohesie als overkoepelende waarde van de Europese Unie is dringender dan ooit.
Recente crises, zoals de gevolgen van de huidige klimaatnoodtoestand, de COVID-19-pandemie, de
oorlog in Oekraïne en de huidige recordinflatie door de gestegen voedsel- en energieprijzen, maken
duidelijk dat er meer cohesie nodig is.
De partners van de #CohesionAlliance verbinden zich ertoe gezamenlijke voorstellen uit te werken
om het cohesiebeleid kracht bij te zetten en klaar te stomen voor de uitdagingen van de periode na
2027. Zij delen een gemeenschappelijke visie op de belangrijkste principes die ten grondslag liggen
aan het cohesiebeleid, zoals:








het cohesiebeleid is het belangrijkste investeringsbeleid van de EU en omvat alle regio’s,
steden en gemeenten;
het cohesiebeleid is het meest zichtbare instrument van de EU op lokaal en regionaal
niveau, waarmee de EU economische, sociale en territoriale ontwikkeling ondersteunt;
het cohesiebeleid is een ontwikkelingsbeleid voor de lange termijn dat een eerlijke, groene
en digitale transitie en inclusieve groei bevordert;
het cohesiebeleid is gebaseerd op de beginselen van gedeeld beheer, partnerschap en
multilevel governance met de regio’s en steden, alsook op additionaliteit;
het cohesiebeleid volgt een plaatsgebonden aanpak en houdt rekening met de territoriale
verscheidenheid van de Unie, met bijzondere aandacht voor regio’s met specifieke
natuurlijke en demografische belemmeringen;
het cohesiebeleid ondersteunt territoriale samenwerking en bevordert solidariteit en
integratie tussen Europese regio’s en steden en daarbuiten, met name in
grensoverschrijdende gebieden.

Laten we alle besluitvormers van de EU en de lidstaten eraan herinneren dat het cohesiebeleid
een onmisbare rol speelt in het Europese integratieproces! De #CohesionAlliance zal ook ijveren
voor andere kwesties in verband met het cohesiebeleid, waaronder:



tegengaan van de versnippering van de fondsen van het cohesiebeleid door te werken aan
een sterker gemeenschappelijk kader en synergieën van fondsen onder gedeeld beheer;
meer doeltreffende uitvoering van het cohesiebeleid door ervoor te zorgen dat alle
relevante EU-beleidsmaatregelen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen en
beginselen van cohesie, door het beginsel “doe geen afbreuk aan de cohesie” in de EUwetgeving te integreren zodat cohesie een algemene doelstelling van de EU blijft, en door
ten volle gebruik te maken van de flexibiliteitsmaatregelen die onlangs in het cohesiebeleid
zijn ingevoerd;










een efficiënte uitvoering van het cohesiebeleid 2021-2027, met name door versterking van
de Europese en nationale steun voor capaciteitsopbouw van regionale en lokale overheden;
verdere vereenvoudiging van het cohesiebeleid om de beheers-, audit- en
controlevoorschriften voor beheersautoriteiten en begunstigden minder complex te maken;
betere afstemming tussen het cohesiebeleid en de Europese economische governance op
basis van een constructieve in plaats van bestraffende aanpak;
een resultaatgerichter cohesiebeleid, waarbij in de toekomst een ruimer gebruik van
resultaatgericht begroten wordt onderzocht;
betere communicatie over de impact en het succes van het cohesiebeleid op lokaal en
regionaal niveau;
betere afstemming van de toekomst van het cohesiebeleid op de huidige en toekomstige
ontwikkelingen in regio’s en steden op het gebied van ruimtelijke ordening, met inbegrip
van de behoefte aan strategische prognoses;
versterking van de centrale rol van het cohesiebeleid binnen een algemene
langetermijnstrategie voor de EU.

Lokale gemeenschappen, steden, gemeenten en regio’s, sociale partners en andere
belanghebbenden worden uitgenodigd om zich bij de #CohesionAlliance aan te sluiten. De partners
van de #CohesionAlliance zetten zich gezamenlijk in voor een sterker cohesiebeleid nu en in de
toekomst.

