Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy
Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance) opakuje po skončení pandemie COVID-19 v Evropě svůj politický
závazek a opětovně prohlašuje, že soudržnost představuje základní hodnotu Evropské unie a klíčový cíl všech
jejích politik a investic. Krize způsobená onemocněním COVID-19 ukázala, že solidarita, odpovědnost
a soudržnost jsou dnes více než kdy jindy zapotřebí k tomu, aby se zajistilo, že nikdo ani žádný region
nebude opomenut.
Evropské regiony, města a obce všech velikostí již poskytují občanům mnoho základních služeb, jako
např. zdravotní péči a sociální zabezpečení. To bylo klíčové pro zvládnutí dopadů koronavirové pandemie,
avšak za cenu obrovských nákladů. Investiční kapacita regionů, měst a obcí je nyní výrazně omezena.
Naším cílem je zajistit, aby EU nabídla členským státům, regionům, městům a obcím výraznou finanční
podporu. Ty totiž stojí v první linii boje s krizí způsobenou onemocněním COVID-19 a rozpočet EU na období
2021–2027 i plán oživení po pandemii jim musí pomoci chránit občany, podporovat místní ekonomiky, zvýšit
odolnost místních komunit vůči krizím a zajistit udržitelnou budoucnost. Vzhledem k nebezpečí, že krizová
situace prohloubí rozdíly mezi členskými státy i uvnitř nich samých, by absence koordinovaných a včasných
opatření ze strany EU ještě zvětšila rozdíly mezi více a méně rozvinutými komunitami.
S ohledem na přijetí plánu EU na podporu oživení a víceletého finančního rámce na období po roce 2020
připomínáme klíčové zásady #CohesionAlliance a vyzýváme všechny vedoucí představitele na evropské,
vnitrostátní, regionální a místní úrovni, v podnicích i v rámci občanské společnosti, aby tuto deklaraci
podpořili.
My, #CohesionAlliance, prohlašujeme, že:
1.

víceletý finanční rámec (VFR) EU je základním nástrojem na podporu soudržnosti, konvergence
a konkurenceschopnosti všech občanů Evropské unie, ať už žijí kdekoli. Prostředky z navrhovaného
plánu na podporu oživení by měly být poskytovány prostřednictvím přístupu zdola nahoru, za využití
grantů a pákového efektu finančních nástrojů a v souladu se zásadou partnerství;

2.

silná, viditelná a účinná politika soudržnosti, která je dostupná všem regionům, městům a obcím všech
velikostí, má zásadní význam pro to, aby snížila rozdíly mezi různými úrovněmi jejich rozvoje, aby jim
pomohla zotavit se z krize způsobené onemocněním COVID-19 a dostát hlavním politikám a výzvám, jako
jsou Zelená dohoda pro Evropu, cíle udržitelného rozvoje, evropský pilíř sociálních práv a digitální
transformace. Pozornost by měla být věnována jak městským oblastem coby motorům ekologické a digitální
transformace, tak regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými
podmínkami;

3.

veškeré politiky EU musí podporovat cíl soudržnosti v zájmu posílení odolnosti našich regionů, měst
a obcí všech velikostí, oživení ekonomiky a podpory udržitelnosti a územní a sociální struktury naší Unie.
Úspěch navrhovaného plánu na podporu oživení závisí na jejich plném zapojení, neboť většina pravomocí
v oblasti zdravotnictví, sociální péče a odolnosti přísluší místní a/nebo regionální úrovni;

4.

dočasná povaha některých navrhovaných posílení politiky soudržnosti by neměla oslabit dlouhodobý
přístup této politiky, která musí zůstat investiční politikou založenou na dodatečných zdrojích, které
odpovídají potřebám všech regionů během celého programového období;

5.

zásady partnerství, víceúrovňové správy a místního přístupu, jakož i zapojení sociálních
a hospodářských partnerů do přípravy a provádění politiky soudržnosti, jsou rozhodující nejen pro
dosažení cílů politiky soudržnosti, ale také pro přípravu vnitrostátních plánů na podporu oživení a odolnosti.
Místní a regionální orgány mají nejlepší předpoklady k posouzení investičních potřeb na územní úrovni
a musí být plně zapojeny do rozhodování o (novém) plánování investic v rámci programu REACT-EU
a provádění facility na podporu oživení a odolnosti;

6.

nedávná opatření ke zvýšení flexibility a k dalšímu zjednodušení politiky soudržnosti by měla být
zachována jako součást krizového mechanismu a během příštího programového období by měla být znovu
aktivována pouze v případě nové krize. Minimální výše prostředků vyčleněných na udržitelný rozvoj měst
musí být zachována jako zásadní investice do odolnějších měst budoucnosti. Zjednodušení politiky
soudržnosti bude společně s novým nástrojem na podporu oživení Next Generation EU rozhodující rovněž
pro úsilí o oživení, aniž by vedlo k větší centralizaci;
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7.

je zásadní, aby nástroje oživení, které budou řešit hospodářský a sociální dopad krize způsobené
onemocněním COVID-19, posílily politiku soudržnosti a byly komplementární a dobře koordinované se
strukturálními fondy, politikou EU v oblasti hospodářské soutěže a dalšími programy financování EU,
aniž by vedly k jakémukoli snížení podpory soudržnosti, jež byla původně plánována pro všechny členské
státy a regiony;

8.

silnější evropská územní spolupráce musí pomáhat občanům, komunitám a podnikům, aby navázali
spolupráci napříč hranicemi, překonali negativní dopady krize a urychlili hospodářské oživení. Stávající
i nové programy EU, jako je např. nový nástroj pro meziregionální inovační investice, budou rozhodující pro
podporu rozvoje evropských hodnotových řetězců v oblasti průmyslu a inovací založených na strategiích pro
inteligentní specializaci. V této souvislosti je třeba revitalizovat evropský přeshraniční mechanismus;

9.

aby bylo možné reagovat na současnou krizi a připravit dlouhodobé strategie rozvoje, je třeba včas zahájit
programy politiky soudržnosti na období 2021–2027 a rozšířit systém postupného ukončování
programů na období 2014–2020. V případě zpoždění musí být připravena přechodná opatření s dalšími
prostředky, aby se zabránilo přerušení financování mezi oběma programovými obdobími;

10. naléhavě vyzýváme vedoucí představitele EU a členských států, aby dostáli své odpovědnosti vůči
občanům a dohodli se na příštím víceletém finančním rámci a na strategii oživení, aby tak bylo zajištěno
včasné zahájení programů politiky soudržnosti k 1. lednu 2021.
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