Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite,
durabile și reziliente
În Europa post-COVID-19, Alianța pentru coeziune își reînnoiește angajamentul politic de a prezenta coeziunea
drept valoare esențială a Uniunii Europene și obiectiv-cheie pentru toate politicile și investițiile sale. Criza
COVID-19 a demonstrat că, mai mult ca oricând, solidaritatea, responsabilitatea și coeziunea sunt necesare
pentru a garanta că nicio persoană și nicio regiune nu sunt neglijate.
Regiunile, orașele și comunele de orice dimensiune ale Europei oferă deja cetățenilor numeroase servicii
esențiale, cum ar fi asistență medicală și protecție socială. Acest aspect a fost esențial pentru a depăși efectele
pandemiei de COVID-19, însă costurile au fost enorme. În prezent, capacitatea de investiții de la nivel regional
și local s-a redus în mod grav.
Ambiția noastră este să ne asigurăm că UE le acordă un sprijin financiar puternic statelor membre, regiunilor,
orașelor și comunelor. Ele se află în avanpostul crizei COVID-19, iar bugetul UE pentru 2021-2027 și planul
de redresare post-pandemie trebuie să le ajute să-i protejeze pe cetățeni, să sprijine economiile locale, să
asigure reziliența comunităților locale la situații de criză și să creeze un viitor durabil. Întrucât starea de
urgență riscă să agraveze disparitățile dintre statele membre și în interiorul lor, absența unei acțiuni
coordonate și rapide la nivelul UE va duce la creșterea decalajelor dintre comunitățile dezvoltate și cele mai
puțin dezvoltate.
Având în vedere adoptarea Planului UE de redresare și a cadrului financiar multianual post-2020, reamintim
principiile de bază ale Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) și cerem tuturor liderilor de la nivel
european, național, regional și local, întreprinderilor și societății civile să sprijine această declarație.
În numele Alianței pentru coeziune, declarăm că:
1.

Cadrul financiar multianual (CFM) al UE este un instrument esențial de promovare a coeziunii, a
convergenței și a competitivității pentru toți cetățenii Uniunii Europene, indiferent unde locuiesc. Planul de
redresare propus ar trebui să fie canalizat printr-o abordare ascendentă, utilizând granturi și efectul de
pârghie al instrumentelor financiare și respectând principiul parteneriatului;

2.

O politică de coeziune puternică și eficientă, accesibilă tuturor regiunilor, orașelor și comunelor de
toate dimensiunile este vitală pentru a reduce decalajul dintre nivelurile de dezvoltare și pentru a le ajuta să
se redreseze în urma crizei COVID-19 și să se dedice în continuare unor politici și provocări majore, precum
Pactul verde european, obiectivele de dezvoltare durabilă, pilonul european al drepturilor sociale și
transformarea digitală. Ar trebui acordată atenție atât zonelor urbane, ca vectori ai transformării ecologice și
digitale, cât și regiunilor afectate de handicapuri naturale sau demografice grave și permanente;

3.

Toate politicile UE trebuie să sprijine obiectivul coeziunii pentru a consolida reziliența regiunilor,
orașelor și comunelor noastre de orice dimensiune, pentru a reconstrui economia și a promova
durabilitatea și structura teritorială și socială a Uniunii noastre. Succesul planului de redresare propus
depinde de implicarea lor deplină, deoarece cele mai multe competențe legate de serviciile de sănătate, de
asistența socială și de reziliență țin de nivelul local și/sau regional;

4.

Caracterul temporar al unora dintre îmbunătățirile propuse în cadrul politicii de coeziune nu ar
trebui să dăuneze abordării pe termen lung a acestei politici, care trebuie să fie în continuare o politică
de investiții bazată pe resurse suplimentare care să răspundă pe toată perioada de programare nevoilor
tuturor regiunilor;

COR-2020-02262-00-03-WEB-TRA (EN) 1/2

RO

5.

Principiile parteneriatului, al guvernanței pe mai multe niveluri și al abordării bazate pe realitatea
zonei și implicarea partenerilor sociali și economici în elaborarea și punerea în aplicare a politicii de
coeziune sunt decisive nu numai pentru realizarea obiectivelor politicii de coeziune, ci și pentru elaborarea
planurilor naționale de redresare și de reziliență. Autoritățile locale și regionale sunt cele mai în măsură să
evalueze nevoile de investiții la nivel teritorial și trebuie să fie asociate pe deplin la deciziile de
[re]programare a investițiilor în cadrul REACT-EU și la implementarea Instrumentului de redresare și
reziliență;

6.

Recentele măsuri luate pentru a spori flexibilitatea și a simplifica și mai mult politica de coeziune ar
trebui menținute în cadrul unui mecanism de criză și reactivate în următoarea perioadă de programare
doar în cazul unei noi crize. Bugetul minim alocat pentru dezvoltarea urbană durabilă trebuie să fie păstrat
în viitor ca o investiție vitală în orașe mai reziliente. Și simplificarea politicii de coeziune, în paralel cu
Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (Next Generation EU) va fi decisivă pentru efortul de
redresare, fără a duce la mai multă centralizare;

7.

Este crucial ca instrumentele de redresare care vor aborda impactul economic și social al crizei COVID-19
să consolideze politica de coeziune și să completeze fondurile structurale și alte programe de finanțare
ale UE și să se coreleze bine cu ele, fără a duce la reducerea sprijinului pentru coeziune prevăzut inițial
pentru toate statele membre și regiunile;

8.

O cooperare teritorială europeană mai puternică trebuie să-i ajute pe cetățeni, comunitățile și
întreprinderile, să coopereze la nivel transfrontalier, să depășească efectele negative ale crizei și să
accelereze redresarea economică. Programele existente și cele noi ale UE, cum este noul instrument de
investiții interregionale pentru inovare, vor fi cruciale pentru a sprijini crearea unor lanțuri valorice europene
ale industriei și inovării, bazate pe strategii de specializare inteligente. În acest sens, trebuie revigorat
mecanismul transfrontalier european;

9.

Lansarea la timp a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 și un sistem extins de
încheiere treptată a programelor pentru perioada 2014-2020 sunt necesare pentru a răspunde crizei
actuale și a pregăti strategiile de dezvoltare pe termen lung; în cazul întârzierilor, trebuie prevăzute
dispoziții tranzitorii cu resurse suplimentare, pentru a evita lipsa finanțării între cele două perioade de
programare;

10. Liderii UE și ai statelor membre sunt îndemnați să-și asume responsabilitățile față de cetățeni și să
convină asupra următorului cadru financiar multianual și a strategiei de redresare, pentru a demara la
timp programele politicii de coeziune începând cu 1 ianuarie 2021.
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