
 

 

Vyhlásenie 
„Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!“ 

Spoločná výzva #CohesionAlliance 
 
Posilnenie súdržnosti ako celkovej hodnoty Európskej únie je naliehavejšie než kedykoľvek predtým. 
Nedávne krízy, ako sú dôsledky prebiehajúcej klimatickej krízy, pandémia ochorenia COVID-19, vojna 
na Ukrajine a súčasná rekordná miera inflácie vyvolaná zvýšenými cenami potravín a energií, 
pripomínajú, že je potrebná väčšia súdržnosť. 

Partneri Združenia pre súdržnosť sa zaväzujú spolupracovať na vypracovaní spoločných návrhov na 
posilnenie politiky súdržnosti a na jej prispôsobení výzvam v období po roku 2027. Spoločne si 
uvedomujú kľúčové zásady, na ktorých je založená politika súdržnosti, a zároveň sa domnievajú, že: 

 politika súdržnosti je najdôležitejšia investičná politika EÚ, ktorá sa vzťahuje na všetky 
regióny, mestá a obce; 

 politika súdržnosti je najviditeľnejší nástroj EÚ na miestnej a regionálnej úrovni, ktorý 
dokazuje, že EÚ podporuje hospodársky, sociálny a územný rozvoj; 

 politika súdržnosti je dlhodobá rozvojová politika, ktorá podporuje spravodlivú, ekologickú 
a digitálnu transformáciu a inkluzívny rast; 

 politika súdržnosti je založená na zásadách zdieľaného riadenia, partnerstva 
a viacúrovňového riadenia v spolupráci s regiónmi a mestami, ako aj na zásade 
doplnkovosti; 

 politika súdržnosti sa riadi miestne orientovaným prístupom a zohľadňuje územnú 
rozmanitosť v rámci Európskej únie. Osobitnú pozornosť venuje regiónom so špecifickými 
prírodnými a demografickými znevýhodneniami; 

 politika súdržnosti podporuje územnú spoluprácu a propaguje solidaritu a integráciu 
v európskych regiónoch a mestách a mimo nich, najmä v cezhraničných oblastiach. 

Pripomeňme všetkým politickým činiteľom rozhodujúcim na úrovni EÚ a jej členských štátov 
nenahraditeľnú úlohu, ktorú politika súdržnosti zohráva v európskom integračnom procese! 
Združenie pre súdržnosť sa bude zaoberať aj aspektmi politiky súdržnosti, a to pokiaľ ide o: 

 prekonávanie fragmentácie fondov politiky súdržnosti prostredníctvom úsilia o silnejší 
spoločný rámec a synergie fondov v rámci zdieľaného riadenia; 

 zlepšovanie účinného uplatňovania politiky súdržnosti zabezpečením toho, aby všetky 
príslušné politiky EÚ prispievali k dosahovaniu cieľov a zásad súdržnosti začlenením zásady 
„nepoškodzovať súdržnosť“ do právnych predpisov EÚ v snahe zaistiť, že súdržnosť zostane 
celkovým cieľom, a plným využitím opatrení flexibility, ktoré sa nedávno v politike súdržnosti 
zaviedli; 

 účinné vykonávanie politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027, najmä posilnením európskej 
a vnútroštátnej podpory budovania kapacít regionálnych a miestnych samospráv; 



  
 

 

 ďalšie zjednodušenie politiky súdržnosti s cieľom znížiť zložitosť pravidiel riadenia, auditu 
a kontroly pre riadiace orgány a príjemcov; 

 zabezpečenie lepšieho súladu medzi politikou súdržnosti a európskou správou 
hospodárskych záležitostí na základe skôr konštruktívneho, než represívneho prístupu; 

 dosiahnutie lepšieho zamerania politiky súdržnosti na výsledky a preskúmanie širšieho 
využívania financovania na zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti v budúcnosti; 

 lepšie informovanie o vplyve a úspechu politiky súdržnosti na miestnej a regionálnej 
úrovni; 

 výraznejšie zosúladenie budúcej politiky súdržnosti so súčasnými a budúcimi trendmi 
v regiónoch a mestách, pokiaľ ide o územné plánovanie a potrebu strategického výhľadu; 

 posilnenie ústrednej úlohy politiky súdržnosti v rámci celkovej dlhodobej stratégie pre EÚ. 
 

Vyzývame miestne komunity, mestá, obce a región, sociálnych partnerov a ďalšie zainteresované 
strany, aby sa pripojili k združeniu #CohesionAlliance. Partneri Združenia pre súdržnosť sa budú 
spoločne snažiť o silnejšiu politiku súdržnosti v súčasnosti aj budúcnosti. 
 

 


