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Projekt deklaracji #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy  
 

#CohesionAlliance odnawia swoje polityczne zaangażowanie w Europie czasów po pandemii COVID-19, by 
potwierdzić spójność jako podstawową wartość Unii Europejskiej i główny cel wszystkich jej polityk 
i inwestycji. Kryzys związany z COVID-19 pokazał, że solidarność, odpowiedzialność i spójność są dziś 
potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, aby nikt ani żaden region nie pozostał w tyle.  
 
Naszą ambicją jest zapewnić, by państwa członkowskie, regiony, miasta i wsie otrzymywały od UE silne 
wsparcie finansowe. Znajdują się one w tym kryzysie na pierwszej linii frontu i budżet UE na lata 2021–2027 
oraz plan naprawy po pandemii muszą pomóc im chronić obywateli, wspierać miejscową gospodarkę, zwiększać 
odporność społeczności lokalnych na kryzysy i budować zrównoważoną przyszłość. Ponieważ ta sytuacja 
wyjątkowa może doprowadzić do pogłębienia się dysproporcji między państwami członkowskimi i w ich obrębie, 
brak skoordynowanych, podejmowanych w porę działań UE zwiększy dystans między bardziej a mniej 
rozwiniętymi społecznościami.  
 
Z myślą o przyjęciu unijnej strategii naprawy gospodarczej oraz wieloletnich ram finansowych na okres po 
2020 r. podkreślamy po raz kolejny podstawowe zasady #CohesionAlliance i wzywamy wszystkich przywódców 
na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, także liderów przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego, by poparli niniejszą deklarację.  
 
Jako #CohesionAlliance oświadczamy, co następuje:  
 

1. Wieloletnie ramy finansowe UE (WRF) stanowią zasadnicze narzędzie wspierania spójności, 
konwergencji i konkurencyjności dla dobra wszystkich obywateli Unii Europejskiej, niezależnie od ich 
miejsca zamieszkania. 
 

2. Silna i skuteczna polityka spójności dla wszystkich regionów, miast i wsi jest niezbędna do tego, aby 
pomóc im w wyjściu z kryzysu związanego z COVID-19 oraz w realizacji najważniejszych polityk 
i podejmowaniu głównych wyzwań, takich jak Europejski Zielony Ład, cele zrównoważonego rozwoju, 
Europejski filar praw socjalnych i transformacja cyfrowa. 
 

3. Wszystkie strategie polityczne UE muszą wspierać osiąganie celu spójności, tak aby można było zwiększyć 
odporność naszych regionów, miast i wsi, odbudować gospodarkę, pobudzać zrównoważony rozwój oraz 
wzmocnić strukturę terytorialną i społeczną naszej Unii.  
 

4. Polityka spójności musi pozostać długoterminową polityką inwestycyjną opartą na wystarczających 
zasobach w wysokości co najmniej jednej trzeciej puli kolejnych WRF i powinna zostać wzmocniona 
dzięki przyszłemu planowi naprawy gospodarczej UE. 
 

5. Dla osiągnięcia celów nie tylko polityki spójności, lecz również unijnego planu naprawy gospodarczej 
niezwykle ważne są zasady partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów oraz podejście 
ukierunkowane na konkretny obszar; samorządy lokalne i regionalne są najlepiej przygotowane do oceny 
potrzeb inwestycyjnych na szczeblu terytorialnym, dlatego należy je w pełni włączyć w podejmowanie 
decyzji w sprawie programowania inwestycji (lub ich przekierowania) i w sprawie nowych programów 
operacyjnych. 
 

6. Niedawno przegłosowane środki mające na celu zwiększenie elastyczności i dalsze uproszczenie polityki 
spójności ułatwiły dostosowywanie polityki i powinny zostać utrzymane, ilekroć przynoszą dowiedzione, 
długoterminowe korzyści w rezultacie działań naprawczych, nie powodując silniejszej centralizacji. 

 
7. Jest rzeczą istotną, aby instrumenty naprawcze służące do zaradzenia gospodarczym i społecznym skutkom 

kryzysu związanego z COVID-19 wzmacniały politykę spójności i były komplementarne wobec funduszy 
strukturalnych i innych unijnych programów finansowania oraz właściwie z nimi skoordynowane, nie 
skutkując jakimkolwiek zmniejszeniem wsparcia na rzecz spójności przewidzianego pierwotnie dla 
wszystkich państw członkowskich i regionów.  

 
8. Ściślejsza europejska współpraca terytorialna musi pomagać ludziom, społecznościom 

i przedsiębiorstwom we współdziałaniu ponad granicami i eliminowaniu szkodliwych skutków kryzysu oraz 
przyspieszeniu naprawy gospodarczej. 
 

9. Potrzebne są planowe rozpoczęcie programów polityki spójności na lata 2021–2027 oraz przedłużenie 
systemu wycofywania programów z okresu 2014–2020, aby można było odpowiednio reagować na 
trwający kryzys i przygotować długofalowe strategie rozwoju; w razie opóźnień należy przyjąć ustalenia 
przejściowe przewidujące także dodatkowe środki w celu uniknięcia przerwy w finansowaniu między 
dwoma okresami programowania. 
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10. Apeluje się, by przywódcy UE i państw członkowskich przyjęli swoją odpowiedzialność wobec obywateli 
i porozumieli się w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych oraz strategii naprawczej, tak aby 
zapewnić terminowe uruchomienie programów polityki spójności począwszy od 1 stycznia 2021 r. 

 
Ten wstępny projekt nowej deklaracji Sojuszu na rzecz Spójności #CohesionAlliance przedstawiły organizacje 
partnerskie Sojuszu. Z myślą o tym, by inicjatywa ta miała pluralistyczny charakter i została sfinalizowana 
w porę, pragnęłyby one zachęcić wszystkie zainteresowane organizacje, instytucje, osoby fizyczne 
i sygnatariuszy do nadsyłania uwag pocztą elektroniczną na adres cohesionalliance@cor.europa.eu w terminie 
do 30 maja.  


