
 
 

Zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance za močno kohezijsko politiko EU po letu 2020 
 
Kohezijska politika je glavna evropska naložbena politika za doseganje cilja ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, 

določenega v Pogodbi. V zvezi s tem ima kohezijska politika jasno dodano vrednost pri ustvarjanju delovnih mest, trajnostni 

rasti in sodobni infrastrukturi, premoščanju strukturnih ovir, krepitvi človeškega kapitala in izboljšanju kakovosti življenja. 

Omogoča tudi sodelovanje med regijami, mesti in občinami iz različnih držav članic, pa tudi sodelovanje z zasebnim 

sektorjem, izobraževalnimi ustanovami in socialnimi partnerji na regionalni ravni. 

 

Kot #CohesionAlliance si s skupnimi močmi prizadevamo za odločno politiko za spodbujanje ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije v Evropski uniji po letu 2020. Zato smo sprejeli načela, navedena v nadaljevanju, predstavnike vseh 

institucij na evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, civilno družbo in podjetja pa pozivamo, naj to v prihodnjih 

mesecih storijo tudi oni. 

 

Kot #CohesionAlliance izjavljamo, da ... 
 
1. kohezijska politika deluje kot dolgoročna naložbena politika za vse regije v Evropi v podporo rasti in delovnim 

mestom na lokalni in regionalni ravni, saj spodbuja inovativne rešitve za vprašanja, kot so podnebne spremembe in 

energetski prehod, socialna vključenost ter čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje;  

 

2. je kohezijska politika vse bolj potrebna kot izraz evropske solidarnosti za odpravo ekonomskih, socialnih in 

teritorialnih razlik, saj vsakemu državljanu kjer koli v Evropi nudi konkretno priložnost, da izkoristi prednosti naše 

Evropske unije; 

 

3. je treba kohezijsko politiko bolje predstavljati kot politiko EU, ki je najbližja državljanom in ima neposreden vpliv 

na njihovo vsakdanje življenje; 

 

4. mora biti kohezijska politika še naprej učinkovita politika z zadostnimi sredstvi v višini vsaj ene tretjine 

prihodnjega proračuna EU, ki se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev, po potrebi pa prek finančnih instrumentov;  

 

5. mora kohezijska politika temeljiti na obstoječih evropskih strukturnih in investicijskih skladih s skupnimi določbami; 

 

6. kohezijska politika zahteva krepitev načela partnerstva in lokalnega pristopa z okrepitvijo ključne vloge lokalnih 

in regionalnih oblasti pri izvajanju te politike, tako da se dejavno vključijo mestne in podeželske skupnosti in 

spodbudijo instrumenti, s katerimi se sproži in podpre lokalni razvoj na podlagi celovitih strategij;  

 

7. mora biti kohezijska politika bolje usklajena z drugimi politikami EU ob enakih pogojih, pri čemer je treba 

upoštevati posebnosti posameznih občin, mest in regij v Evropski uniji; 

 

8. za kohezijsko politiko ne sme veljati pogojevanje na evropski ravni, na katerega lokalne in regionalne oblasti in 

drugi upravičenci nimajo vpliva; 

 

9. je treba kohezijsko politiko poenostaviti in izboljšati na podlagi večjega zaupanja med različnimi ravnmi oblasti, 

ki izvršujejo sredstva, ter ob upoštevanju bolj prilagodljivega in diferenciranega pristopa.  

 

Podpis: 
 

 



 
S to izjavo se pridružujem zavezništvu za kohezijo #CohesionAlliance  
 v imenu organizacije  
 v svojem imenu  
 
Ime in priimek:  
 
 
Organizacija in funkcija:  
 
 
E-naslov:  
 
 
Podpis: 


