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Kohéziós szövetség (#CohesionAlliance) egy 2020 utáni szilárd  
uniós kohéziós politikáért 

A kohéziós politika a legfontosabb európai beruházáspolitika, amely az EU Szerződés gazdasági, társadalmi és területi kohézióval 
kapcsolatos céljának elérését szolgálja. Ennek során a kohéziós politika egyértelmű hozzáadott értékkel bír a munkahelyteremtés, a 
fenntartható növekedés biztosítása, a korszerű infrastruktúra megteremtése, a strukturális akadályok felszámolása, a humán tőke 
fejlesztése és az életminőség javítása szempontjából. Lehetővé teszi továbbá az együttműködést különféle tagállamok régiói, 
városai és települései között, illetve regionális szinten a magánszektorral, a tudományos intézményekkel és a szociális partnerekkel. 

A kohéziós szövetség (#CohesionAlliance) tagjaiként azon dolgozunk, hogy 2020 után szilárd politika támogassa a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziót az Európai Unióban. Ennek érdekében kiállunk az alábbi elvek mellett, és felkérjük az összes európai, 
nemzeti, regionális és helyi szintű intézmény, a civil társadalom és az üzleti világ képviselőit, hogy a következő hónapokban 
csatlakozzanak hozzánk. 

Mi, a kohéziós szövetség (#CohesionAlliance) tagjai kijelentjük, hogy a kohéziós politika 

1. hosszú távú beruházáspolitikaként működik minden európai régió szolgálatában, támogatva a növekedést és a 
munkahelyteremtést helyi és regionális szinten azáltal, hogy innovatív megoldások kidolgozását ösztönzi olyan 
kihívásokra, mint az éghajlatváltozás és az energetikai átállás, a társadalmi befogadás, illetve a határokon átívelő, 
nemzetek közötti és régióközi együttműködés; 

2. nagyobb létszükséglet, mint valaha, mivel az európai szolidaritás kifejeződése, amivel áthidalhatóak a gazdasági, 
társadalmi és területi különbségek annak köszönhetően, hogy Európán belüli lakóhelyétől függetlenül minden polgár 
kézzelfogható lehetőségekkel rendelkezik Európai Uniónk előnyeinek megtapasztalására; 

3. jobb kommunikációt érdemel, hiszen a polgárokat legközvetlenebbül érintő uniós politika, amely közvetlen hatással van 
mindennapi életükre; 

4. a jövőben is eredményes politika kell hogy legyen, amelyet megfelelő forrásokkal látnak el: a jövőbeli uniós 
költségvetésnek legalább egyharmadát vissza nem térítendő támogatások formájában és ahol lehet, pénzügyi eszközök 
révén kell elosztani; 

5. alapját a már létező európai strukturális és beruházási alapoknak kell képezniük, közös szabályrendszerrel; 

6. szükségessé teszi a partnerségi elv és a helyalapú megközelítés megszilárdítását a helyi és regionális 
önkormányzatok által a politika végrehajtásában betöltött kulcsfontosságú szerep megerősítésével. Ennek eszköze a 
városi és vidéki közösségekkel folytatott párbeszéd, illetve olyan eszközök népszerűsítése, amelyek integrált stratégiák 
segítségével kiváltják és támogatják a helyi szintű fejlesztést; 

7. jobb összhangjára van szükség a többi uniós politikával, egyenlő esélyeket biztosítva az Európai Unió települései, 
városai és régiói sajátosságainak figyelembevételével; 

8. nem rendelhető alá olyan feltételrendszereknek európai szinten, amelyek betartására a helyi és regionális szintnek és 
az egyéb kedvezményezetteknek semmiféle befolyásuk nincs; 

9. egyszerűsítésre és fejlesztésre szorul, ennek alapja pedig a forrásokat végrehajtó kormányzati szintek közötti fokozott 
bizalom és egy rugalmasabb, differenciáltabb megközelítés. 
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