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#CohesionAlliance spēcīgai ES kohēzijas politikai pēc 2020. gada 

Eiropas Savienības kohēzijas politika ir tās galvenais ieguldījumu instruments, kas orientēts uz to, lai sasniegtu ES 

Līgumā paredzēto ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķi. Tādējādi kohēzijas politika sniedz skaidru 

pievienoto vērtību saistībā ar darbvietu radīšanu, ilgtspējīgu izaugsmi un infrastruktūras modernizēšanu, kā arī 

strukturālo šķēršļu pārvarēšanu, cilvēkkapitāla izaugsmes veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Tā arī 

veicina sadarbību starp reģioniem, pilsētām un pašvaldībām no dažādām dalībvalstīm, kā arī sadarbību ar privāto 

sektoru, zināšanu centriem un sociālajiem partneriem reģionālā līmenī. 

Kā #CohesionAlliance mēs strādājam kopā, lai veidotu spēcīgu politiku un tādējādi veicinātu ekonomisko, 

sociālo un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā pēc 2020. gada. Tādēļ mēs, parakstot šo dokumentu, atbalstām 

šādus principus un aicinām visu Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmeņa iestāžu pārstāvjus, kā arī pilsoniskās 

sabiedrības un uzņēmumu pārstāvjus turpmākajos mēnešos mums pievienoties. 

Kā #CohesionAlliance paziņojam, ka kohēzijas politika 

1. darbojas kā ilgtermiņa ieguldījumu politika visos Eiropas reģionos, lai atbalstītu izaugsmi un nodarbinātību 

vietējā un reģionālajā līmenī, sekmējot inovatīvus risinājumus tādās jomās kā klimata pārmaiņas un enerģētikas 

pārkārtošana, sociālā iekļaušana, kā arī pārrobežu, starpvalstu un starpreģionālā sadarbība;  

2. ir vajadzīga vairāk nekā jebkad kā Eiropas solidaritātes izpausme, lai pārvarētu ekonomiskās, sociālās un 

teritoriālās atšķirības, sniedzot visiem iedzīvotājiem — neatkarīgi no tā, kur viņi Eiropā dzīvo — reālas 

iespējas izmantot Eiropas Savienības sniegtās priekšrocības; 

3. vairāk jāpopularizē kā ES politika, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem un tieši ietekmē viņu ikdienas dzīvi;  

4. arī turpmāk jāveido kā efektīva politika, kam ir piešķirti pietiekami resursi — vismaz viena trešdaļa no 

turpmākā ES budžeta — un kuru īsteno, izmantojot dotācijas un, vajadzības gadījumā, izmantojot finanšu 

instrumentus; 

5. jāīsteno, pamatojoties uz pastāvošajiem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un kopīgiem 

noteikumiem; 

6. jāveido, apzinoties nepieciešamību stiprināt partnerības principu un teritoriālo pieeju; tāpēc jāpastiprina 

vietējo un reģionālo pašvaldību nozīmīgā loma politikas īstenošanā, aktīvi iesaistot pilsētu un lauku kopienas un 

veicinot instrumentus, kuru mērķis ir stimulēt un atbalstīt vietējo attīstību, izmantojot integrētas  stratēģijas; 

7. labāk jāsaskaņo ar citām ES politikām, piemērojot vienlīdzības principu un ņemot vērā Eiropas Savienībā 

esošo pašvaldību, pilsētu un reģionu īpatnības; 

8. Eiropas līmenī nedrīkst tikt pakļauta nosacījumiem, ko nevar ietekmēt ne vietējās un reģionālās pašvaldības, 

ne arī citi līdzekļu saņēmēji; 

9. jāvienkāršo un jāuzlabo, palielinot uzticēšanos starp pārvaldes līmeņiem, kas šo politiku īsteno, un piemērojot 
elastīgāku un diferencētāku pieeju. 
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