
 

 

Declarație  
„Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!” 

 Un apel comun din partea Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) 
 
Consolidarea coeziunii ca valoare globală a Uniunii Europene este mai presantă ca niciodată. Crizele 
recente, cum ar fi consecințele actualei urgențe climatice, pandemia COVID-19, războiul din Ucraina 
și ratele record actuale ale inflației declanșate de creșterea prețurilor la alimente și energie impun o 
mai mare coeziune. 

Partenerii Alianței pentru coeziune se angajează să colaboreze pentru a elabora propuneri comune de 
consolidare a politicii de coeziune și de adaptare a acesteia la provocările perioadei de după 2027. Ei 
împărtășesc o înțelegere comună a principiilor-cheie care stau la baza politicii de coeziune, printre 
care se numără următoarele elemente:  

 Politica de coeziune este cea mai importantă politică de investiții a UE, acoperind toate 
regiunile, orașele și comunele. 

 Politica de coeziune este cel mai vizibil instrument al UE la nivel local și regional, 
demonstrând sprijinul UE pentru dezvoltarea economică, socială și teritorială. 

 Politica de coeziune este o politică de dezvoltare pe termen lung care promovează o tranziție 
echitabilă, verde și digitală și o creștere favorabilă incluziunii. 

 Politica de coeziune se bazează pe principiile gestiunii partajate, parteneriatului și 
guvernanței pe mai multe niveluri cu regiunile și orașele, precum și pe adiționalitate.  

 Politica de coeziune urmează o abordare bazată pe realitatea zonei și pe diversitatea 
teritorială din cadrul Uniunii Europene. Ea acordă o atenție deosebită regiunilor cu 
handicapuri naturale și demografice specifice.    

 Politica de coeziune sprijină cooperarea teritorială și promovează solidaritatea și integrarea 
între regiunile și orașele europene și nu numai acestea, în special în zonele transfrontaliere.  

Să reamintim tuturor factorilor de decizie de la nivelul UE și de la nivel național rolul indispensabil 
pe care îl joacă politica de coeziune în procesul de integrare europeană! Alianța pentru coeziune va 
aborda, de asemenea, aspecte ale politicii de coeziune, printre care: 

 Depășirea fragmentării fondurilor politicii de coeziune, prin eforturi în direcția unui cadru 
comun și a unor sinergii mai puternice între fondurile cu gestiune partajată 

 Îmbunătățirea punerii în aplicare eficace a politicii de coeziune, prin garanția că toate 
politicile relevante ale UE contribuie la realizarea obiectivelor și principiilor coeziunii, 
integrând principiul de „a nu aduce prejudicii coeziunii” în legislația UE, garantând că 



  
 

 

coeziunea rămâne un obiectiv general și utilizând pe deplin măsurile de flexibilitate introduse 
recent în cadrul politicii de coeziune 

 Punerea în aplicare eficientă a politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027, în special 
prin consolidarea sprijinului european și național pentru consolidarea capacităților 
autorităților locale și regionale 

 Simplificarea în continuare a politicii de coeziune, reducând complexitatea normelor de 
gestionare, audit și control pentru autoritățile de management și beneficiari 

 Asigurarea unei mai bune alinieri între politica de coeziune și guvernanța economică 
europeană, pe baza unei abordări constructive, mai degrabă decât punitive  

 Îmbunătățirea orientării către rezultate a politicii de coeziune și explorarea în viitor a unei 
utilizări mai extinse a finanțării pentru întocmirea bugetului în funcție de performanțe  

 O mai bună comunicare a impactului și a succesului politicii de coeziune la nivel local și 
regional  

 O mai bună aliniere a viitorului politicii de coeziune la tendințele actuale și viitoare din 
regiuni și orașe în amenajarea teritoriului, inclusiv necesitatea unei analize prospective 
strategice  

 Consolidarea rolului central al politicii de coeziune în cadrul unei strategii globale pe termen 
lung pentru UE  
 

Comunitățile locale, orașele, municipalitățile și regiunile, partenerii sociali și alte părți interesate sunt 
invitate să se alăture Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance). Partenerii din cadrul Alianței 
pentru coeziune vor colabora în vederea unei politici de coeziune mai puternice, atât în prezent, cât 
și în viitor.  
 

 


