Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа
Алиансът за сближаване подновява политическия си ангажимент за Европа след COVID-19, за да
потвърди сближаването като основна ценност на Европейския съюз и ключова цел за всички негови
политики и инвестиции. Предизвиканата от COVID-19 криза демонстрира, че сега повече от всякога
са необходими солидарност, отговорност и сближаване, за да се гарантира, че няма изоставени хора
или региони.
Европейските региони, градове и общини от всякакъв размер вече предоставят голям брой важни
услуги като медицински грижи и социално подпомагане за гражданите. Това беше от основно значение
за преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19, но разходите бяха много големи.
Понастоящем капацитетът за инвестиции на регионално и местно равнище е значително намален.
Амбицията ни е да гарантираме, че на държавите членки, регионите, градовете и общините се
предоставя силна финансова подкрепа от страна на ЕС. Те се намират на предната линия в борбата с
предизвиканата от COVID-19 криза и бюджетът на ЕС за периода 2021—2027 г. и планът за
възстановяване след пандемията трябва да им помогнат да защитят гражданите, да подкрепят
икономиката на местно равнище, да изградят устойчиви на кризи местни общности и устойчиво
бъдеще. Тъй като има опасност извънредното положение да задълбочи неравенствата между
държавите членки и в самите тях, липсата на координирани и своевременни действия от страна на
ЕС ще увеличи различията между по-развитите и по-слабо развитите общности.
С оглед на приемането на плана на ЕС за възстановяване и многогодишната финансова рамка за
периода след 2020 г. ние отново изразяваме основните принципи на Алианса за сближаване и
призоваваме всички лидери от бизнес средите и гражданското общество на европейско, национално,
регионално и местно равнище да подкрепят тази декларация.
От името на Алианса за сближаване ние заявяваме, че:
1.

многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС представлява основен инструмент за насърчаване
на сближаване, конвергенция и конкурентоспособност за всички граждани в Европейския съюз,
независимо къде живеят; предложеният план за възстановяване следва да бъде канализиран чрез
подход „от долу нагоре“, като се използват безвъзмездни средства и ефектът на ливъридж на
финансовите инструменти и се спазва принципът на партньорство;

2.

силната, видима и ефективна политика на сближаване, която е достъпна за всички региони,
градове и общини от всякакъв размер е жизненоважна за намаляване на разликите между
равнищата на развитие, за подпомагане на възстановяването от предизвиканата от COVID-19 криза,
за провеждане на основни политики и преодоляване на предизвикателства като Европейския зелен
пакт, целите за устойчиво развитие, европейския стълб на социалните права и цифровата
трансформация; следва да се обърне внимание както на градските райони в качеството им на
двигатели на екологичната и цифровата трансформация, така и на регионите, които са засегнати от
сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия;

3.

всички политики на ЕС трябва да подкрепят целта за сближаване с оглед укрепване на
устойчивостта на нашите региони, градове и общини от всякакъв размер, възстановяване на
икономиката, насърчаване на устойчивостта и укрепване на териториалната и социалната структура
на нашия Съюз; успехът на предложения план за възстановяване зависи от тяхното пълноценно
участие, тъй като повечето от правомощията в областта на здравните и социалните услуги и
устойчивостта са на местно и/или регионално равнище;

4.

временният характер на някои от предложените увеличения на политиката на сближаване не
следва да подкопава нейния дългосрочен подход, като тя трябва да продължи да бъде
инвестиционна политика, основана на допълнителни ресурси, и да отговаря на нуждите на
всички региони през целия програмен период;
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5.

принципите на партньорство, многостепенно управление и ориентиран към местните условия
подход, както и участието на социалните и икономическите партньори при проектирането и
изпълнението на политиката на сближаване, са от решаващо значение за постигането на целите не
само на политиката на сближаване, но и за разработването на националните планове за
възстановяване и устойчивост; местните и регионалните власти са в най-добра позиция да оценявате
нуждите от инвестиции на териториално равнище и трябва да бъдат пълноправни участници във
вземането на решения относно (пре)програмиране на инвестиции по в рамките на REACT-EU и
изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост;

6.

наскорошните мерки за увеличаване на гъвкавостта и допълнително опростяване на
политиката на сближаване следва да бъдат запазени като част от механизъм за действие при
кризи и да бъдат задействани повторно по време на следващия програмен период само в случай
на нова криза. Трябва да бъде запазен минималният размер на средствата, разпределени за устойчиво
градско развитие, като жизненоважна инвестиция в по-устойчиви градове в бъдеще. Опростяването
на политиката на сближаване, наред с инструмента Next Generation EU, ще бъде от решаващо
значение и за усилията за възстановяване, без да води до допълнително централизиране;

7.

от решаващо значение е инструментите за възстановяване, чрез които ще бъдат разгледани
икономическите и социални последици от предизвиканата от COVID-19 криза, да укрепят
политиката на сближаване и да бъдат в допълнение на структурните фондове, политиката на ЕС
в областта на конкуренцията и други програми за финансиране на ЕС и добре съгласувани с
тях, без това да води до намаляване на първоначално предвидената подкрепа за сближаването за
всички държави членки и региони;

8.

засиленото европейско териториално сътрудничество трябва да помага на хората, общностите и
предприятията да си сътрудничат през границите, да преодолеят неблагоприятните последици от
кризата и да ускорят икономическото възстановяване. Съществуващите и новите програми на ЕС,
като например новия инструмент за междурегионални иновационни инвестиции, ще бъдат от
решаващо значение за подкрепата на развитието на европейски промишлени и иновационни вериги
за създаване на стойност въз основа на стратегиите за интелигентна специализация; във връзка с това
трябва да бъде обновен европейският трансграничен механизъм;

9.

необходимо е своевременно стартиране на програмите по линия на политиката на сближаване
за периода 2021—2027 г. и разширена система за постепенно прекратяване на програмите от
периода 2014—2020 г. в отговор на настоящата криза и в подготовка на стратегиите за развитие в
дългосрочен план; в случай на забавяния, трябва да се предвидят преходни разпоредби с
допълнителни средства, за да се предотврати недостиг на средствата между двата програмни
периода;

10. ръководителите на ЕС и държавите членки се приканват да поемат своите отговорности спрямо
гражданите и да постигнат споразумение относно следващата многогодишна финансова рамка
и стратегията за възстановяване, за да се гарантира навременното стартиране на програмите по
линия на политиката на сближаване от 1 януари 2021 г.
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