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#CohesionAlliance pentru o politică de coeziune puternică a UE după 2020 

În Uniunea Europeană, politica de coeziune este principala politică europeană de investiții cu ajutorul căreia se poate realiza 

obiectivul din Tratat referitor la coeziunea economică, socială și teritorială. În acest sens, politica de coeziune are o valoare 

adăugată clară în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, creșterea durabilă și o infrastructură modernă, depășirea 

barierelor structurale, impulsionarea capitalului uman și îmbunătățirea calității vieții. Ea permite, de asemenea, cooperarea 

între regiunile, orașele și municipalitățile din diferite state membre, precum și cooperarea cu sectorul privat, instituțiile  de 

cunoaștere și partenerii sociali la nivel regional. 

Noi, ca membri ai #CohesionAlliance, lucrăm împreună pentru o politică solidă de promovare a coeziunii economice, sociale 

și teritoriale în Uniunea Europeană după 2020. Prin urmare, aderăm la următoarele principii și invităm reprezentanți ai tuturor 

instituțiilor de la nivel european, național, regional sau local, societatea civilă, precum și întreprinderile să procedeze la fel în 

lunile următoare. 

Ca reprezentanți ai #CohesionAlliance declarăm că politica de coeziune ... 

1. funcționează ca o politică de investiții pe termen lung pentru toate regiunile din Europa, pentru a sprijini 

creșterea economică și crearea de locuri de muncă la nivel local și regional, prin promovarea de soluții inovatoare 

pentru chestiuni precum schimbările climatice, tranziția energetică, incluziunea socială și cooperarea transfrontalieră, 

transnațională și interregională; 

2. este necesară mai mult ca oricând ca o expresie a solidarității europene pentru depășirea decalajelor economice, 

sociale și teritoriale, oferind fiecărui cetățean, indiferent de locul în care locuiește în Europa, ocazia de a cunoaște 

avantajele concrete ale Uniunii Europene; 

3. trebuie să fie mai bine comunicată ca fiind politica UE cel mai apropiat de cetățeni, care au un impact direct asupra 

vieții lor de zi cu zi; 

4. trebuie să rămână o politică eficace cu resurse suficiente, de cel puțin o treime din bugetul viitor al UE, execuția 

bugetară urmând să fie realizată prin intermediul subvențiilor și, dacă este cazul, prin intermediul instrumentelor 

financiare; 

5. trebuie să se bazeze pe fondurile structurale și de investiții europene existente, cu un set comun de dispoziții; 

6. solicită consolidarea principiului parteneriatului și a abordării teritoriale, prin consolidarea rolului esențial al 

autorităților locale și regionale în implementarea politicii prin angajarea activă în comunităților urbane și rurale și în 

promovarea de instrumente care să declanșeze și să sprijine dezvoltarea locală prin strategii integrate; 

7. trebuie să fie mai bine coordonată cu alte politici ale UE în condiții echitabile, ținând seama de caracteristicile 

specifice ale primăriilor, orașelor și regiunilor din Uniunea Europeană;  

8. nu trebuie să fie supusă condiționalităților la nivel european care nu pot fi influențate de autoritățile locale și 

regionale și de alți beneficiari; 

9. trebuie să fie simplificată și îmbunătățită, bazată pe o mai mare încredere dintre diversele niveluri de guvernare care 

pun în execuție fondurile, precum și pe o abordare mai flexibilă și diferențiată.  

 

Semnătura: 

 

 
 

 



Prin prezenta mă înscriu în #CohesionAlliance  

 în numele organizației mele  

 în nume personal  

 

Nume:  

 

Organizație și funcție:  

 

Adresa de e-mail:  

 

Semnătură: 


