Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη
Η Συμμαχία για τη Συνοχή (#CohesionAlliance) ανανεώνει την πολιτική της δέσμευση στην Ευρώπη μετά τη νόσο
COVID-19 να προαγάγει τη συνοχή ως θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως βασικό στόχο όλων των
πολιτικών και των επενδύσεών της. Η κρίση της νόσου COVID-19 κατέδειξε ότι η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα
και η συνοχή είναι πιο αναγκαίες από ποτέ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα τεθεί στο περιθώριο κανένας πολίτης
και καμία περιφέρεια.
Οι περιφέρειες, οι πόλεις και οι δήμοι της Ευρώπης ανεξαρτήτως μεγέθους παρέχουν ήδη πολλές βασικές
υπηρεσίες ―όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η κοινωνική πρόνοια― στους πολίτες, πράγμα το οποίο
αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας για την υπέρβαση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, με τεράστιο
όμως κόστος. Η περιφερειακή και η τοπική επενδυτική ικανότητα είναι πλέον εξαιρετικά μειωμένη.
Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την παροχή ισχυρής ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη, τις
περιφέρειες, τις πόλεις και τους δήμους που βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της κρίσης COVID-19. Ο
προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, καθώς και το σχέδιο ανάκαμψης μετά την πανδημία, πρέπει
να τους συνδράμουν στην προστασία των πολιτών, τη στήριξη των τοπικών οικονομιών, την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων απέναντι σε κρίσεις και την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος.
Δεδομένου ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενέχει κίνδυνο όξυνσης των ανισοτήτων μεταξύ και εντός των
κρατών μελών, η απουσία συντονισμένης και έγκαιρης δράσης σε επίπεδο ΕΕ θα επιτείνει τα χάσματα μεταξύ
περισσότερο και λιγότερο ανεπτυγμένων κοινοτήτων.
Ενόψει της υιοθέτησης του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου μετά το
2020, επαναλαμβάνουμε τις βασικές αρχές της #CohesionAlliance και καλούμε όλους τους ηγέτες σε ευρωπαϊκό,
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, να υποστηρίξουν την
παρούσα δήλωση.
Ως μέλη της #CohesionAlliance, δηλώνουμε ότι:
1.

το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο προώθησης της
συνοχής, της σύγκλισης και της ανταγωνιστικότητας για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους· το προτεινόμενο Σχέδιο Ανάκαμψης θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω
προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή, με τη χρήση επιχορηγήσεων και την αξιοποίηση του
αποτελέσματος μόχλευσης των χρηματοπιστωτικών μέσων και με σεβασμό της αρχής της εταιρικής σχέσης·

2.

μια ισχυρή, προβεβλημένη και αποτελεσματική πολιτική συνοχής, προσβάσιμη σε όλες τις περιφέρειες,
τους δήμους και τις κοινότητες ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να μειωθεί το
χάσμα μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης και να τις βοηθήσει να ανακάμψουν από την κρίση COVID-19 και
να προωθήσουν μείζονες πολιτικές και προκλήσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων και ο ψηφιακός
μετασχηματισμός· ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί τόσο στις αστικές περιοχές, ως κινητήριες δυνάμεις
του οικολογικού και του ψηφιακού μετασχηματισμού, όσο και στις περιφέρειες που πλήττονται από σοβαρά
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα·

3.

όλες οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να στηρίζουν τον στόχο της συνοχής με μέλημα την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας των περιφερειών, των δήμων και των κοινοτήτων μας ανεξαρτήτως μεγέθους, την
ανοικοδόμηση της οικονομίας, την προώθηση της βιωσιμότητας και την ενδυνάμωση του εδαφικού και του
κοινωνικού ιστού της Ένωσής μας· η επιτυχία του προτεινόμενου Σχεδίου Ανάκαμψης εξαρτάται από την
πλήρη συμμετοχή τους δεδομένου ότι οι περισσότερες αρμοδιότητες όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας, την
κοινωνική πρόνοια και την ανθεκτικότητα εμπίπτουν στο τοπικό και/ή στο περιφερειακό επίπεδο·

4.

ο προσωρινός χαρακτήρας ορισμένων εκ των προτεινόμενων ενισχύσεων της πολιτικής συνοχής δεν θα
πρέπει να υπονομεύσει τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση της συγκεκριμένης πολιτικής, η οποία πρέπει να
συνεχίσει να αποτελεί επενδυτική πολιτική βασισμένη σε πρόσθετους πόρους που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες όλων των περιφερειών καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού·
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5.

οι αρχές της εταιρικής σχέσης, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της τοποκεντρικής προσέγγισης,

καθώς και η συμμετοχή των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή
της πολιτικής συνοχής, έχουν αποφασιστική σημασία όχι μόνο για την υλοποίηση των στόχων της

πολιτικής συνοχής αλλά και για την ανάπτυξη των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας· οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι οι πλέον αρμόδιες για την αξιολόγηση
των επενδυτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο και πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη λήψη
αποφάσεων για τον (ανα)προγραμματισμό των επενδύσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
REACT-EU και για την υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·
6.

τα πρόσφατα μέτρα για την ενίσχυση της ευελιξίας και την περαιτέρω απλούστευση της πολιτικής
συνοχής θα πρέπει να διατηρηθούν ως συνιστώσα ενός μηχανισμού κρίσης και να επανενεργοποιηθούν
κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού μόνο σε περίπτωση νέας κρίσης. Οι ελάχιστες πιστώσεις
που προορίζονται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη πρέπει να διατηρηθούν ως ζωτικής σημασίας επένδυση
σε μελλοντικά ανθεκτικότερες πόλεις. Η απλούστευση της πολιτικής συνοχής, παράλληλα με το νέο μέσο
«Next Generation EU» (Επόμενη Γενιά ΕΕ), θα είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την προσπάθεια
ανάκαμψης, χωρίς να επιτείνει περαιτέρω τον κεντρικό συντονισμό·

7.

είναι θεμελιώδους σημασίας, τα μέσα ανάκαμψης με τα οποία θα επιδιωχθεί η αντιμετώπιση των
οικονομικών και των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 να ενισχύουν την πολιτική συνοχής
και να είναι συμπληρωματικά και δεόντως συντονισμένα με τα διαρθρωτικά ταμεία και τα λοιπά
χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, χωρίς να επιφέρουν μείωση της στήριξης προς όφελος της συνοχής
που προβλεπόταν αρχικά για όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες·

8.

μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες, τις κοινότητες και τις
επιχειρήσεις να συνεργάζονται πέρα από τα σύνορα, να εξαλείψει τις ζημιογόνες επιπτώσεις της κρίσης και
να επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη. Τα υφιστάμενα και τα νέα ενωσιακά προγράμματα, όπως το νέο
μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία, θα είναι καθοριστικής σημασίας για την υποστήριξη
της ανάπτυξης των βιομηχανικών και καινοτόμων αξιακών αλυσίδων της Ευρώπης με βάση στρατηγικές
έξυπνης εξειδίκευσης· σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αναζωογονηθεί ο ευρωπαϊκός διασυνοριακός
μηχανισμός·

9.

η έγκαιρη έναρξη της εφαρμογής των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 20212027 και η παράταση του συστήματος σταδιακής κατάργησης των προγραμμάτων της περιόδου 20142020 είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης και την προετοιμασία των
μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών στρατηγικών· σε περίπτωση καθυστερήσεων, πρέπει να προβλεφθούν
μεταβατικές διατάξεις με επιπρόσθετα μέσα έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χρηματοδοτικού
ελλείμματος μεταξύ των δύο περιόδων προγραμματισμού·

10. οι ηγέτες της ΕΕ και των κρατών μελών καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους
πολίτες και να συμφωνήσουν σχετικά με το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τη
στρατηγική για την ανάκαμψη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη της εφαρμογής των
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής από την 1η Ιανουαρίου 2021.
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