
 

 

Deklaracja  
Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz! 

Wspólny apel #CohesionAlliance 
 
Wzmocnienie spójności jako ogólnej wartości Unii Europejskiej jest pilniejsze niż kiedykolwiek 
wcześniej. Niedawne wydarzenia, takie jak skutki trwającego kryzysu klimatycznego, pandemia 
COVID-19, wojna w Ukrainie oraz obecne rekordowe stopy inflacji spowodowane wzrostem cen 
żywności i energii, przypominają o potrzebie większej spójności. 

Partnerzy Sojuszu na rzecz Spójności zobowiązują się do współpracy nad wspólnymi propozycjami, 
by wzmocnić politykę spójności i dostosować ją do wyzwań spodziewanych po 2027 r. Podzielają 
wspólne rozumienie następujących kluczowych zasad leżących u podstaw polityki spójności:  

 Polityka spójności to najważniejsza polityka inwestycyjna UE, obejmująca wszystkie 
regiony, miasta i gminy 

 Polityka spójności jest najbardziej widocznym instrumentem UE na szczeblu lokalnym 
i regionalnym, pokazującym wsparcie UE dla rozwoju gospodarczego, społecznego 
i terytorialnego 

 Polityka spójności to długoterminowa polityka rozwoju promująca sprawiedliwą, 
ekologiczną i cyfrową transformację oraz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu 

 Polityka spójności opiera się na zasadach zarządzania dzielonego, partnerstwa 
i wielopoziomowego sprawowania rządów z regionami i miastami, a także na zasadzie 
dodatkowości  

 Polityka spójności opiera się na podejściu ukierunkowanym na konkretny obszar 
i uwzględnia różnorodność terytorialną Unii; specjalną uwagę zwraca się w niej na regiony 
o szczególnie niekorzystnych warunkach przyrodniczych i demograficznych    

 Polityka spójności wspiera współpracę terytorialną oraz solidarność i integrację 
w europejskich regionach i miastach oraz poza nimi, zwłaszcza na obszarach 
transgranicznych  

Przypomnijmy wszystkim decydentom unijnym i krajowym o niezbędnej roli, jaką polityka 
spójności odgrywa w procesie integracji europejskiej! Sojusz na rzecz Spójności zajmie się również 
poszczególnymi aspektami polityki spójności, takimi jak: 

 Przezwyciężenie fragmentacji funduszy polityki spójności poprzez dążenie do wzmocnienia 
wspólnych ram i synergii funduszy w kontekście zarządzania dzielonego 

 Skuteczniejsza realizacja polityki spójności poprzez zadbanie o to, by wszystkie 
odpowiednie polityki UE przyczyniały się do osiągnięcia celów i przestrzegania zasad 
spójności, poprzez włączenie reguły „nie szkodzić spójności” do prawodawstwa UE, tak aby 
spójność pozostała ogólnym celem, oraz poprzez pełne wykorzystanie środków elastyczności 
wprowadzonych niedawno w ramach polityki spójności 



  
 

 

 Skuteczne wdrażanie polityki spójności na lata 2021–2027, w szczególności poprzez 
wzmocnienie europejskiego i krajowego wsparcia na rzecz budowania zdolności władz 
lokalnych i regionalnych 

 Dalsze uproszczenie polityki spójności, by zmniejszyć złożoność zasad zarządzania, audytu 
i kontroli dla instytucji zarządzających i beneficjentów 

 Zapewnienie lepszego dostosowania polityki spójności do europejskiego zarządzania 
gospodarczego w oparciu o podejście konstruktywne, a nie represyjne  

 Lepsze ukierunkowanie polityki spójności na wyniki i zbadanie w przyszłości szerszego 
wykorzystania finansowania opartego na budżetowaniu celowym  

 Lepsze informowanie o wpływie i sukcesach polityki spójności na poziomie lokalnym 
i regionalnym  

 Lepsze dostosowanie przyszłości polityki spójności do obecnych i przyszłych tendencji 
w regionach i miastach w zakresie planowania przestrzennego, z uwzględnieniem potrzeby 
prognoz strategicznych  

 Wzmocnienie centralnej roli polityki spójności w ramach ogólnej długoterminowej 
strategii dla UE  
 

Do udziału w #CohesionAlliance zapraszamy społeczności lokalne, miasta, gminy i regiony, 
partnerów społecznych i inne zainteresowane strony. Partnerzy Sojuszu na rzecz Spójności będą 
współpracować, by wzmocnić politykę spójności obecnie i w przyszłości. 


