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#CohesionAlliance pro silnou politiku soudržnosti EU po roce 2020 
Politika soudržnosti je hlavní evropskou investiční politikou sloužící k dosažení cíle hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti stanoveného ve Smlouvě o EU. Díky tomu má územní soudržnost jasnou přidanou hodnotu 
při vytváření pracovních míst, udržitelného růstu a moderní infrastruktury a při překonávání strukturálních 
překážek, posilování lidského kapitálu a zlepšování kvality života. Umožňuje rovněž spolupráci mezi regiony, 
městy a obcemi z různých členských států, jakož i spolupráci se soukromým sektorem, znalostními institucemi 
a sociálními partnery na regionální úrovni. 

Jako #CohesionAlliance společně usilujeme o silnou politiku na podporu hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti v Evropské unii po roce 2020. Zavazujeme se proto k dodržování následujících zásad a vyzýváme 
zástupce všech orgánů a institucí na evropské, státní, regionální nebo místní úrovni, občanské společnosti 
a podniků, aby v nadcházejících měsících učinili totéž. 

Jako #CohesionAlliance prohlašujeme, že politika soudržnosti… 

1. funguje jako dlouhodobá investiční politika pro všechny regiony v Evropě na podporu růstu 
a zaměstnanosti na místní a regionální úrovni prostřednictvím prosazování inovativních řešení v takových 
oblastech, jako jsou změna klimatu a transformace energetiky, sociální začlenění nebo přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráce; 

2. je jako výraz evropské solidarity více než kdy předtím zapotřebí k překonání hospodářských, sociálních 
a územních rozdílů tím, že všem občanům, ať žijí kdekoliv v Evropě, poskytne konkrétní příležitost, aby 
pocítili výhody naší Evropské unie; 

3. musí být lépe propagována coby politika EU, jež je občanům nejblíže a má přímý dopad na jejich 
každodenní život; 

4. musí být i nadále účinnou politikou s dostatečnými zdroji, přičemž nejméně jedna třetina budoucího 
rozpočtu EU by měla být vynakládána prostřednictvím grantů a případně prostřednictvím finančních 
nástrojů; 

5. musí být založena na stávajících evropských strukturálních a investičních fondech se společným 
souborem předpisů; 

6. vyžaduje posílení zásady partnerství a místního přístupu tím, že bude upevněna klíčová úloha, kterou 
při provádění této politiky hrají místní a regionální orgány, a to aktivním zapojováním městských 
a venkovských komunit a prosazováním nástrojů sloužících k podněcování a podpoře místního rozvoje 
prostřednictvím integrovaných strategií; 

7. musí být za rovných podmínek lépe koordinována s ostatními politikami EU a zohledňovat specifika 
obcí, měst a regionů Evropské unie; 

8. nesmí být zatížena podmínkami na evropské úrovni, jejichž splnění nemohou místní a regionální úroveň 
ani ostatní příjemci nijak ovlivnit; 

9. musí být zjednodušena a zlepšena a být založena na větší důvěře mezi jednotlivými úrovněmi veřejné 
správy, jež nakládají s finančními prostředky, a na pružnějším a diferencovanějším přístupu. 
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