
BG 

 
 

# CohesionAlliance за силна политика на сближаване на ЕС след 2020 г. 
Политиката на сближаване е основната европейска инвестиционна политика за постигане на целта за 
икономическо, социално и териториално сближаване, залегнала в договора за ЕС. Така политиката на 
сближаване носи ясна добавена стойност, създавайки работни места, осигурявайки устойчив растеж и 
модерна инфраструктура, преодолявайки структурните пречки, укрепвайки човешкия капитал и 
подобрявайки качеството на живот. Тя дава възможност и за сътрудничество между регионите, градовете и 
общините от различните държави членки, както и сътрудничество с частния сектор, институциите на 
знанието и социалните партньори на регионално равнище. 

Като # CohesionAlliance работим заедно за постигане на силна политика за насърчаване на 
икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз след 2020 г. Затова 
сеобявяваме в подкрепа на следните принципи и призоваваме представителите на всички институции на 
европейско, национално, регионално или местно равнище, гражданското общество и предприятията да 
направят същото през идните месеци. 

Като # CohesionAlliance заявяваме, че политиката на сближаване... 

1. работи като дългосрочна инвестиционна политика за всички региони в Европа в подкрепа на 
растежа и създаването на работни места на местно и регионално равнище чрез насърчаване на 
новаторски решения на проблеми като изменението на климата и енергийния преход, социалното 
приобщаване, както и в областта на трансграничното, транснационалното и междурегионалното 
сътрудничество; 

2. е необходима повече от всякога като израз на европейската солидарност за преодоляване на 
икономическото, социалното и териториалното разделение чрез предоставянето на всички 
граждани, независимо от местоживеенето им в Европа, на реална възможност да се възползват от 
предимствата на нашия Европейски съюз; 

3. трябва да бъде популяризирана по-добре в качеството си на политиката на ЕС, която е най-близо 
до гражданите и има пряко отражение върху ежедневието им; 

4. трябва да продължи да бъде ефективна политика, разполагаща с достатъчно ресурси – най-
малко една трета от бъдещия бюджет на ЕС, предоставяни чрез безвъзмездни средства и, по 
целесъобразност, чрез финансови инструменти; 

5. трябва да се основава на съществуващите европейски структурни и инвестиционни фондове с 
общ набор от разпоредби; 

6. изисква укрепване на принципа на партньорство и на ориентирания към местните условия 
подход чрез засилване на ключовата роля на местните и регионалните власти в нейното 
изпълнение, активно ангажиране на градските и селските общности и насърчаване на инструменти 
за стимулиране и подпомагане на местното развитие посредством интегрирани стратегии; 

7. трябва да бъде по-добре координирана с другите политики на ЕС, при равни условия, като се 
отчитат спецификите на общините, градовете и регионите на Европейския съюз; 

8. не трябва да бъде обвързана с условия на европейско равнище, които да не могат да бъдат 
повлияни от местните и регионалните органи и други бенефициери; 



9. трябва да бъде опростена и усъвършенствана въз основа на повишаване на доверието между 
управленските равнища, които се занимават с усвояването на фондовете, и на по-гъвкав и 
диференциран подход. 
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