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#CohesionAlliance för en stark sammanhållningspolitik i EU efter 2020 

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringspolitik för att uppnå EU-fördragets mål om ekonomisk, 

social och territoriell sammanhållning. På detta sätt har sammanhållningspolitiken ett tydligt mervärde när det 

gäller att skapa arbetstillfällen, hållbar tillväxt och modern infrastruktur, övervinna strukturella hinder, öka 

humankapitalet och förbättra människors livskvalitet. Sammanhållningspolitiken möjliggör också samarbete mellan 

regioner, städer och kommuner från olika medlemsstater samt samarbete med den privata sektorn, 

kunskapsinstitutioner och arbetsmarknadens parter på regional nivå. 

Inom #CohesionAlliance verkar vi gemensamt för en kraftfull politik för att främja ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning i EU efter 2020. Därför ansluter vi oss till följande principer och uppmanar företrädare 

för alla institutioner på europeisk, nationell, regional och lokal nivå, det civila samhället och näringslivet att göra 

detsamma under de kommande månaderna. 

Inom #CohesionAlliance förklarar vi att sammanhållningspolitiken 

1. fungerar som en långsiktig investeringspolitik för alla regioner i EU för att stödja tillväxt och 

sysselsättning på lokal och regional nivå genom att främja innovativa lösningar för utmaningar såsom 

klimatförändringar, energiomställning och social delaktighet samt för gränsöverskridande, transnationellt 

och mellanregionalt samarbete, 

2. behövs mer än någonsin som ett uttryck för europeisk solidaritet för att övervinna den ekonomiska, 

sociala och territoriella klyftan genom att ge alla medborgare, oavsett var de bor i Europa, en konkret 

möjlighet att uppleva fördelarna med EU, 

3. måste förmedlas bättre som den EU-politik som befinner sig närmast medborgarna, med en direkt 
inverkan på deras dagliga liv, 

4. måste förbli en effektiv politik med tillräckliga resurser, som uppgår till minst en tredjedel av den framtida 

EU-budgeten och som ska fördelas genom bidrag och, om det är lämpligt, genom finansiella instrument, 

5. måste bygga på de befintliga europeiska struktur- och investeringsfonderna med gemensamma 

bestämmelser, 

6. kräver en förstärkning av partnerskapsprincipen och den platsbaserade strategin, genom att de 

lokala och regionala myndigheternas centrala roll i genomförandet av politiken stärks genom att man gör 

stads- och landsbygdssamhällena aktivt delaktiga och främjar verktyg för att ge upphov till och stödja lokal 

utveckling med hjälp av integrerade strategier, 

7. måste samordnas bättre med övrig EU-politik på lika villkor genom att särdragen hos kommunerna, 

städerna och regionerna i EU beaktas, 

8. inte får knytas till villkor på EU-nivå som de lokala och regionala myndigheterna och övriga 

stödmottagare inte kan påverka, 

9. måste förenklas och förbättras på grundval av ökat förtroende mellan de styresnivåer som genomför 

fonderna och ett mer flexibelt och differentierat tillvägagångssätt.  
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