
 

 

Δήλωση  
«Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!» 

 Κοινό κάλεσμα από την #CohesionAlliance 
 
Η ενίσχυση της συνοχής ως συνολικής αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο επιτακτική από 
ποτέ. Οι πρόσφατες κρίσεις, όπως οι επιπτώσεις της τρέχουσας κλιματικής έκτακτης ανάγκης, η 
πανδημία COVID-19, ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα σημερινά πρωτοφανή ποσοστά πληθωρισμού 
που οφείλονται στην αύξηση των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, υπενθυμίζουν την ανάγκη 
μεγαλύτερης συνοχής. 

Οι εταίροι της Συμμαχίας για τη Συνοχή δεσμεύονται να συνεργαστούν για την ανάπτυξη κοινών 
προτάσεων με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής και την προσαρμογή της στις προκλήσεις 
της περιόδου μετά το 2027. Συμμερίζονται την κοινή αντίληψη των βασικών αρχών που διέπουν την 
πολιτική συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των εξής:  

 Η πολιτική συνοχής είναι η σημαντικότερη επενδυτική πολιτική της ΕΕ, η οποία καλύπτει 
όλες τις περιφέρειες, τις πόλεις και τους δήμους 

 Η πολιτική συνοχής είναι το πλέον ορατό μέσο της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, γεγονός που καταδεικνύει τη στήριξη της ΕΕ για την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική ανάπτυξη 

 Η πολιτική συνοχής είναι μια μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική που προωθεί μια 
δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς 

 Η πολιτική συνοχής βασίζεται στις αρχές της επιμερισμένης διαχείρισης, της εταιρικής 
σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με τους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς 
και στην αρχή της προσθετικότητας  

 Η πολιτική συνοχής ακολουθεί τοποκεντρική προσέγγιση και συνεκτιμά την εδαφική 
πολυμορφία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες με 
ειδικά φυσικά και δημογραφικά μειονεκτήματα    

 Η πολιτική συνοχής στηρίζει την εδαφική συνεργασία και προωθεί την αλληλεγγύη και 
την ολοκλήρωση μεταξύ των ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών, αλλά και πέραν αυτών, 
ιδίως στις διασυνοριακές περιοχές.  

Ας υπενθυμίσουμε σε όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών τον 
ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης! Η Συμμαχία για τη Συνοχή θα εξετάσει επίσης πτυχές της πολιτικής συνοχής, όπως: 

 η αντιμετώπιση του κατακερματισμού των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής, με 
προσπάθειες για ένα ισχυρότερο κοινό πλαίσιο και συνέργειες των ταμείων υπό 
επιμερισμένη διαχείριση· 

 η βελτίωση της αποτελεσματικής υλοποίησης της πολιτικής συνοχής, διασφαλίζοντας ότι 
όλες οι σχετικές πολιτικές της ΕΕ συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των αρχών της 
συνοχής, ενσωματώνοντας την αρχή της «μη πρόκλησης βλάβης στη συνοχή» στη 



 

νομοθεσία της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η συνοχή παραμένει γενικός στόχος, και 
αξιοποιώντας πλήρως τα μέτρα ευελιξίας που θεσπίστηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής· 

 η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027, ιδίως με 
την ενίσχυση της ευρωπαϊκής και εθνικής στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών· 

 η περαιτέρω απλοποίηση της πολιτικής συνοχής για τη μείωση της πολυπλοκότητας των 
κανόνων διαχείρισης, λογιστικού και άλλου ελέγχου για τις διαχειριστικές αρχές και τους 
δικαιούχους· 

 η εξασφάλιση καλύτερης ευθυγράμμισης μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της 
ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης βάσει εποικοδομητικής και όχι τιμωρητικής 
προσέγγισης·  

 η βελτίωση του προσανατολισμού της πολιτικής συνοχής προς τα αποτελέσματα και η 
διερεύνηση, στο μέλλον, μιας πιο εκτεταμένης χρήσης της χρηματοδότησης με κατάρτιση 
προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων·  

 η καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τον αντίκτυπο και την επιτυχία της πολιτικής συνοχής 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·  

 η ισχυρότερη ευθυγράμμιση του μέλλοντος της πολιτικής συνοχής με τις τρέχουσες και 
τις μελλοντικές τάσεις στους δήμους και τις περιφέρειες όσον αφορά τον χωροταξικό 
σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για στρατηγική ανάλυση προοπτικών·  

 η ενίσχυση του κεντρικού ρόλου της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο μιας συνολικής 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ΕΕ.  
 

Οι τοπικές κοινότητες, οι πόλεις, οι δήμοι και οι περιφέρειες, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συμμετάσχουν στην #CohesionAlliance. Οι εταίροι της 
Συμμαχίας για τη Συνοχή θα συνεργαστούν για μια ισχυρότερη πολιτική συνοχής, σήμερα και στο 
μέλλον.  
 

 


