A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért
A #CohesionAlliance (kohéziós szövetség) megújítja politikai elkötelezettségét Európában a Covid19világjárvány után, hogy a kohéziót az Európai Unió alapvető értékeként, valamint valamennyi szakpolitikája és
beruházása számára kulcsfontosságú célkitűzésként erősítse meg. A Covid19-válság megmutatta, hogy a
szolidaritásra, a felelősségvállalásra és a kohézióra minden eddiginél nagyobb szükség van ahhoz, hogy senki
és egyetlen régió se maradjon le.
Európa régiói, városai és települései méretüktől függetlenül számos alapvető szolgáltatást nyújtanak a
polgároknak, például az orvosi ellátás és a szociális jóléti rendszer területén. Ez kulcsfontosságú a Covidvilágjárvány következményeinek enyhítésében, ám a költségek óriásiak. A regionális és helyi beruházási
kapacitás most súlyosan lecsökkent.
Célunk annak biztosítása, hogy a tagállamok, régiók, városok és települések határozott uniós pénzügyi
támogatásban részesüljenek. A Covid19-válság frontvonalában állnak, és a 2021–2027-es uniós költségvetésnek
és a pandémiát követő helyreállítási tervnek segítenie kell őket a polgárok védelmében, a helyi gazdaságok
támogatásában, a helyi közösségek válságokkal szembeni ellenálló képességének javításában és a fenntartható
jövő megteremtésében. Mivel a szükséghelyzet azzal fenyeget, hogy tovább mélyülnek a tagállamok közötti és a
tagállamokon belüli különbségek, az összehangolt és időszerű uniós fellépés hiánya növelni fogja a fejlettebb és
kevésbé fejlett közösségek közötti szakadékot.
Tekintettel az uniós helyreállítási tervnek és a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretnek az
elfogadására, ismételten hangsúlyozzuk a #CohesionAlliance alapelveit, és felkérünk minden európai, nemzeti,
regionális és helyi szintű vezetőt, a vállalkozásokat és a civil társadalmat is, hogy támogassák ezt a
nyilatkozatot.
A #CohesionAlliance tagjaiként kijelentjük, hogy:
1.

az EU többéves pénzügyi kerete a kohézió, a konvergencia és a versenyképesség előmozdításának alapvető
eszköze az Európai Unió valamennyi polgára számára, függetlenül attól, hogy hol élnek; a javasolt
helyreállítási tervet alulról építkező megközelítésen keresztül kell megvalósítani, felhasználva a vissza nem
térítendő támogatásokat és a pénzügyi eszközök tőkeáttételi hatását, mindezt a partnerség elvének
tiszteletben tartása mellett;

2.

egy méretüktől függetlenül valamennyi régióra, városra és településre kiterjedő határozott, jól látható
és hatékony kohéziós politika elengedhetetlen a fejlettségben mutatkozó különbségek csökkentéséhez, a
Covid19-válságból való kilábaláshoz, valamint az olyan jelentős szakpolitikák és kihívások
megvalósításához, mint az európai zöld megállapodás, a fenntartható fejlődési célok, a szociális jogok
európai pillére, illetve a digitális transzformáció; egyaránt figyelmet kell fordítani a városi területekre mint a
zöld és digitális átalakulás motorjaira, valamint a súlyos és állandó természeti vagy demográfiai
hátrányokkal küzdő régiókra;

3.

valamennyi uniós politikának támogatnia kell a kohéziós célkitűzést, hogy mérettől függetlenül
megerősítsük régióink, városaink és településeink ellenálló képességét, újjáépítsük a gazdaságot,
előmozdítsuk az Unió fenntarthatóságát, illetve megerősítsük területi és társadalmi szerkezetét; a javasolt
helyreállítási terv sikere azok teljes részvételétől függ, mivel az egészségügyi és szociális ellátás nyújtása és
az ellenálló képesség növelése nagyrészt a helyi és/vagy regionális szint feladatkörébe tartozik;

4.

a kohéziós politika egyes javasolt megerősítésének ideiglenes jellege nem befolyásolhatja a politika
hosszú távú megközelítését, amelynek továbbra is olyan kiegészítő forrásokon alapuló beruházási
politikának kell maradnia, amely a teljes programozási időszakban kielégíti az összes régió igényeit;
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5.

a partnerség, a többszintű kormányzás és a helyi adottságokon alapuló megközelítés elvei,
valamint a szociális és gazdasági partnerek bevonása a kohéziós politika kialakításába és
végrehajtásába nemcsak a kohéziós politika célkitűzéseinek megvalósítása, hanem a nemzeti
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kidolgozása szempontjából is meghatározó; a helyi és
regionális önkormányzatok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy területi szinten felmérjék a
beruházási igényeket, és teljes mértékben be kell őket vonni a beruházások REACT-EU keretében
történő [át]programozására és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtására
vonatkozó döntésekbe;

6.

a rugalmasság növelésére és a kohéziós politika további egyszerűsítésére irányuló legújabb
intézkedéseket egy válságmechanizmus részeként meg kell őrizni, és a következő programozási
időszakban csak egy új válság esetén kell újra életbe léptetni. A fenntartható városfejlesztésre elkülönített
minimális támogatást továbbra is létfontosságú beruházásként kell fenntartani az ellenállóbb városokban a
jövőben. Az új NextGenerationEU Eszköz mellett a kohéziós politika egyszerűsítése is döntő jelentőségű
lesz a helyreállításra irányuló erőfeszítések során, anélkül, hogy nagyobb fokú központosításhoz vezetne;

7.

rendkívül fontos, hogy a Covid19-válság gazdasági és társadalmi hatásait kezelő gazdaságélénkítő eszközök
megerősítsék a kohéziós politikát, valamint kiegészítsék a strukturális alapokat, az uniós
versenypolitikát és más uniós finanszírozási programokat, valamint megfelelően össze legyenek
hangolva azokkal, anélkül, hogy az összes tagállam és régió számára eredetileg előirányzott kohéziós
támogatást csökkentenék;

8.

az erősebb európai területi együttműködésnek segítenie kell az embereket, a közösségeket és a
vállalkozásokat a határokon átnyúló együttműködésben, a válság káros hatásainak leküzdésében és a
gazdasági helyreállítás felgyorsításában. A meglévő és új uniós programok, mint például az interregionális
innovációs beruházások új eszköze, döntő jelentőségűek lesznek az intelligens szakosodási stratégiákon
alapuló európai ipari és innovációs értékláncok fejlesztésének támogatása szempontjából; e tekintetben új
lendületet kell adni a határon átnyúló európai mechanizmusnak;

9.

a jelenlegi válság kezelése és a hosszú távú fejlesztési stratégiák előkészítése érdekében a 2021–2027-es
kohéziós politikai programok időben történő elindítására és a 2014–2020-as programok fokozatos
megszüntetésének kibővített rendszerére van szükség; késedelem esetén a két programozási időszak
közötti finanszírozási hiány elkerülése érdekében további eszközöket tartalmazó átmeneti intézkedéseket kell
előirányozni;

10. sürgetjük az EU és a tagállamok vezetőit, hogy vállalják a rájuk háruló felelősséget a polgárok felé, és
állapodjanak meg a következő többéves pénzügyi keretről és a gazdaságélénkítési stratégiáról annak
érdekében, hogy a kohéziós politikai programok időben, 2021. január 1-jétől elindulhassanak.
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