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#CohesionAlliance for en stærk samhørighedspolitik i EU efter 2020 
Samhørighedspolitikken er den vigtigste europæiske investeringspolitik til opfyldelse af EU-traktatens mål om økonomisk, 
social og territorial samhørighed. På den måde har samhørighedspolitikken en klar merværdi set i relation til jobskabelse, 
bæredygtig vækst, moderne infrastruktur, overvindelse af strukturelle hindringer, styrkelse af den menneskelige kapital og 
en forbedret livskvalitet. Samhørighedspolitikken gør det også muligt for regioner, byer og kommuner fra forskellige 
medlemsstater at samarbejde, hvilket også gælder for samarbejdet med den private sektor, vidensinstitutioner og 
arbejdsmarkedets parter på regionalt plan. 

Som #CohesionAlliance arbejder vi sammen om en stærk politik til fremme af økonomisk, social og territorial 
samhørighed i Den Europæiske Union efter 2020. Vi tilslutter os derfor følgende principper og opfordrer repræsentanter for 
alle institutioner på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan, civilsamfundet og erhvervslivet til at gøre det samme i de 
kommende måneder. 

Som #CohesionAlliance erklærer vi, at samhørighedspolitikken... 

1. fungerer som en langsigtet investeringspolitik for samtlige regioner i Europa med det formål at støtte vækst 
og beskæftigelse på lokalt og regionalt niveau gennem fremme af innovative løsninger på områder som 
klimaændringer, energiomstilling, social inklusion og grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt 
samarbejde, 

2. er mere nødvendig end nogensinde før som et udtryk for europæisk solidaritet og indsatsen for at overvinde de 
økonomiske, sociale og territoriale forskelle ved at give alle borgere, uanset hvor de bor i Europa, konkrete 
muligheder for at opleve fordelene ved Den Europæiske Union, 

3. skal formidles bedre som den EU-politik, der er tættest på borgerne og har en direkte indvirkning på deres 
dagligdag, 

4. fortsat skal være en effektiv politik med tilstrækkelige ressourcer på mindst en tredjedel af EU's fremtidige 
budget, der skal fordeles via tilskud og, hvor det er relevant, via finansielle instrumenter, 

5. skal bygge på de eksisterende europæiske struktur- og investeringsfonde med et fælles regelsæt, 

6. kræver en styrkelse af partnerskabsprincippet og den stedbaserede tilgang ved at styrke de lokale og 
regionale myndigheders nøglerolle i gennemførelsen af politikken. Dette kan ske ved aktivt at inddrage 
lokalsamfundene i byområder og landdistrikter og fremme værktøjer, der kan tilskynde til og støtte lokaludvikling 
gennem integrerede strategier, 

7. skal koordineres bedre med EU's øvrige politikker på lige vilkår under hensyntagen til de særlige forhold i 
kommuner, byer og regioner i Den Europæiske Union, 

8. ikke må underlægges betingelser på europæisk plan, som lokale og regionale myndigheder og andre 
støttemodtagere ikke har nogen indflydelse på, 

9. skal forenkles og forbedres med udgangspunkt i en større tillid mellem de forvaltningsniveauer, der anvender 
midlerne, og en mere fleksibel og differentieret tilgang. 
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Jeg tilslutter mig hermed #CohesionAlliance  
 på vegne af min organisation  
 på egne vegne  
 
Navn:  
 
Organisation og funktion:  
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