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#CohesionAlliance voor een sterk EU-cohesiebeleid na 2020 
Het cohesiebeleid is het belangrijkste Europese investeringsbeleid om de in het EU-Verdrag vastgelegde 
doelstelling van economische, sociale en territoriale samenhang te verwezenlijken. Daarmee is het cohesiebeleid 
duidelijk van meerwaarde voor het creëren van banen, duurzame groei en moderne infrastructuur, het wegnemen 
van structurele belemmeringen, het stimuleren van menselijk kapitaal en het verbeteren van de levenskwaliteit. 
Het cohesiebeleid maakt ook samenwerking mogelijk tussen regio's, steden en gemeenten uit verschillende 
lidstaten en met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en sociale partners op regionaal niveau. 

Als #CohesionAlliance zetten wij ons gezamenlijk in voor een sterk beleid ter bevordering van de economische, 
sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie na 2020. Wij onderschrijven daarom onderstaande beginselen 
en roepen vertegenwoordigers van alle Europese, nationale, regionale en lokale instellingen, het maatschappelijk 
middenveld en het bedrijfsleven op om de komende maanden hetzelfde te doen. 

Als #CohesionAlliance verklaren wij dat het cohesiebeleid: 
1. fungeert als langetermijninvesteringsbeleid voor alle regio's in Europa dat de groei en 

werkgelegenheid op lokaal en regionaal niveau bevordert door innovatieve oplossingen te stimuleren voor 
kwesties als klimaatverandering, energietransitie, sociale inclusie en grensoverschrijdende, transnationale 
en interregionale samenwerking; 

2. meer dan ooit nodig is als uitdrukking van Europese solidariteit om de economische, sociale en 
territoriale kloof te dichten door elke burger waar dan ook in Europa concreet de mogelijkheid te geven 
de voordelen van onze Europese Unie te ervaren; 

3. beter moet worden gecommuniceerd als het EU-beleid dat het dichtst bij de burgers staat omdat het 
een directe impact heeft op hun dagelijks leven; 

4. een doeltreffend beleid moet blijven waarvoor voldoende middelen worden uitgetrokken - ten minste een derde 
van de toekomstige EU-begroting - die via subsidies en waar nodig financiële instrumenten worden verstrekt; 

5. moet worden gebaseerd op de bestaande Europese structuur- en investeringsfondsen op basis van een 
reeks gemeenschappelijke bepalingen; 

6. versterking van het partnerschapsbeginsel en de plaatsgerichte benadering vereist door de lokale 
en regionale overheden een nog belangrijkere rol te laten spelen bij de uitvoering van beleid via actieve 
betrokkenheid van stedelijke en plattelandsgemeenschappen en door instrumenten te bevorderen ter 
stimulering en ondersteuning van de lokale ontwikkeling via geïntegreerde strategieën; 

7. beter moet worden afgestemd op ander EU-beleid binnen een gelijk speelveld door rekening te 
houden met de kenmerken van gemeenten, steden en regio's in de Europese Unie; 

8. niet mag worden onderworpen aan voorwaarden op Europees niveau waarop de lokale en regionale 
overheden en andere begunstigden geen invloed kunnen uitoefenen; 

9. moet worden vereenvoudigd en verbeterd op basis van meer vertrouwen tussen de bestuursniveaus die 
de middelen beheren, en aan de hand van een flexibelere en gedifferentieerde aanpak. 
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