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Abbozz ta’ Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u 
reżiljenti  

 
Il-#CohesionAlliance iġġedded l-impenn politiku tagħha fl-Ewropa ta’ wara l-COVID-19 biex tafferma l-

koeżjoni bħala valur fundamentali tal-Unjoni Ewropea u għan ewlieni għall-politiki u l-investiment kollha 

tagħha. Il-kriżi tal-COVID-19 uriet li s-solidarjetà, ir-responsabbiltà u l-koeżjoni issa huma meħtieġa aktar 

minn qatt qabel biex jiġi żgurat li l-ebda persuna u l-ebda reġjun ma jitħallew lura.  

 

L-ambizzjoni tagħna hija li niżguraw li jiġi offrut appoġġ finanzjarju b’saħħtu tal-UE lill-Istati Membri, ir-

reġjuni, il-bliet u l-irħula. Dawn huma fuq quddiem nett tal-kriżi COVID-19 u l-baġit tal-UE għall-2021-2027 u 

l-pjan ta’ rkupru postpandemiku jridu jgħinuhom jipproteġu liċ-ċittadini, jappoġġawj l-ekonomiji lokali, 

jagħmlu lill-komunitajiet lokali reżiljenti għall-kriżijiet u joħolqu futur sostenibbli. Peress li l-emerġenza qed 

tipperikola li taggrava d-differenzi bejn u fi ħdan l-Istati Membri, in-nuqqas ta’ azzjoni koordinata u f’waqtha 

tal-UE se jżid id-diskrepanzi bejn komunitajiet li huma aktar u inqas żviluppati.  

 

Fid-dawl tal-adozzjoni tal-Istrateġija ta’ Rkupru tal-UE u tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali lil hinn mill-2020, 

aħna ntennu l-prinċipji ewlenin tal-#CohesionAlliance u aħna nappellaw lill-mexxejja kollha fil-livell Ewropew, 

nazzjonali, reġjonali u lokali, min-negozji u s-soċjetà ċivili, biex jappoġġjaw din id-Dikjarazzjoni.  

 

Bħala l-#CohesionAlliance, niddikjaraw li:  

 

1. il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) tal-UE huwa għodda essenzjali għall-promozzjoni tal-koeżjoni, il-

konverġenza u l-kompetittività għaċ-ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea, kull fejn jgħixu; 

 

2. Politika ta’ Koeżjoni b’saħħitha u effettiva għar-reġjuni, il-bliet u l-irħula kollha hija vitali biex 

tgħinhom jirkupraw mill-kriżi tal-COVID-19 u biex jitwettqu politiki u sfidi ewlenin bħall-Patt Ekoloġiku 

Ewropew, l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali kif ukoll it-

trasformazzjoni diġitali; 

 

3. jeħtieġ li l-politiki kollha tal-UE jappoġġjaw l-objettiv ta’ Koeżjoni sabiex tissaħħaħ ir-reżiljenza tar-

reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħna, tinbena mill-ġdid l-ekonomija, titrawwem is-sostenibbiltà u tissaħħaħ in-

nisġa territorjali u soċjali tal-Unjoni tagħna;  

 

4. Il-Politika ta’ Koeżjoni trid tkompli tkun politika ta’ investiment fit-tul ibbażata fuq riżorsi suffiċjenti 

ta’ mill-inqas terz tal-QFP li jmiss u għandha tissaħħaħ permezz tal-Pjan ta’ Rkupru tal-UE futur; 

 

5. il-prinċipji tas-sħubija, il-governanza f’diversi livelli u l-approċċ ibbażat fuq il-post huma deċiżivi biex 

jintlaħqu l-objettivi mhux biss tal-Politika ta’ Koeżjoni iżda wkoll tal-Pjan ta’ Rkupru tal-UE; l-awtoritajiet 

lokali u reġjonali huma fl-aħjar pożizzjoni biex jivvalutaw il-ħtiġijiet ta’ investiment fil-livell territorjali u 

jeħtieġ li jkunu kompletament assoċjati ma’ deċiżjonijiet dwar l-investiment ta’ programmar [mill-ġdid] u 

dwar programmi operattivi ġodda; 

 

6. il-miżuri reċenti biex tiżdied il-flessibbiltà u biex tkompli tiġi ssemplifikata l-Politika ta’ Koeżjoni 
estendew ir-rispons tal-politika u għandhom jinżammu fejn għandhom benefiċċju ppruvat u fit-tul fl-isforz 

ta’ rkupru mingħajr ma jwasslu għal aktar ċentralizzazzjoni; 

 

7. Huwa kruċjali li l-istrumenti ta’ rkupru li jindirizzaw l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi tal-COVID-19 

isaħħu l-Politika ta’ Koeżjoni u jkunu komplementari u kkoordinati tajjeb mal-fondi strutturali u ma’ 
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programmi oħra ta’ finanzjament tal-UE, mingħajr ma jkun hemm tnaqqis tal-appoġġ ta’ koeżjoni 

inizjalment previst għall-Istati Membri u r-reġjuni kollha;  

 
8. kooperazzjoni territorjali Ewropea aktar b’saħħitha għandha tgħin lin-nies, il-komunitajiet u n-negozji, 

tikkoopera bejn il-fruntieri u tegħleb l-effetti detrimentali tal-kriżi u tħaffef l-irkupru ekonomiku; 

 

9. bidu f’waqtu tal-programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni 2021-2027 u sistema estiża ta’ eliminazzjoni 

gradwali għall-programmi 2014-2020 huma meħtieġa biex iwieġbu għall-kriżi attwali u jħejju l-istrateġiji 

ta’ żvilupp fit-tul; f’każ ta’ dewmien, għandhom jiġu previsti arranġamenti tranżizzjonali b’mezzi 

addizzjonali sabiex jiġi evitat distakk ta’ finanzjament bejn iż-żewġ perjodi ta’ programmazzjoni; 

  

10. Il-mexxejja tal-UE u tal-Istati Membri huma mħeġġa jassumu r-responsabbiltajiet tagħhom lejn iċ-

ċittadini u jaqblu dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss u l-Istrateġija ta’ Rkupru biex 

jiżguraw il-bidu f’waqtu tal-programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni sal-1 ta’ Jannar 2021. 

 

L-organizzazzjoni msieħba ta’ CohesionAlliance ressqet dan l-abbozz ta’ proposta għal dikjarazzjoni ġdida tal-

CohesionAlliance. Biex ikun żgurat proċess inklużiv u f’waqtu, jixtiequ jistiednu lill-organizzazzjonijiet, l-

istituzzjonijiet, l-individwi u l-firmatarji interessati kollha biex jibagħtu l-kummenti tagħhom permezz ta’ posta 

elettronika lil:cohesionalliance@cor.europa.eu sat-30 ta’ Mejju.  


