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Bäste rådsordförande,
Sammanhållningspolitiken är EU:s främsta investeringspolitik för att minska de territoriella
skillnaderna och ojämlikheterna i EU och för att uppnå fördragets mål om ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning. Den spelar också en avgörande roll i arbetet med att uppnå målen för
hållbar utveckling och EU:s klimatmål samt i den digitala omställningen. Med tanke på de utmaningar
som städer och regioner står inför och de växande territoriella klyftorna krävs det nu mer än någonsin
att sammanhållningspolitiken är stark och effektiv.
#CohesionAlliance1 för en stark sammanhållningspolitik inom EU, som är en allians av dem som delar
det gemensamma målet om ett framtida EU med en stark, effektiv och mer synlig sammanhållningspolitik för alla regioner, har därför enats om ett antal principer. Du finner dem i #CohesionAlliances
gemensamma förklaring som bifogas detta brev.
Även om ett stort antal av dessa viktiga önskemål har beaktats i kommissionens lagstiftningsförslag om
sammanhållningspolitiken och också fått starkt stöd från Europaparlamentet i dess ståndpunkt vid första
behandlingen, tycks tyvärr de nuvarande diskussionerna i rådet om paketet för sammanhållningspolitiken och förhandlingarna om den fleråriga budgetramen vara mindre positiva. Med tanke på det
Europeiska rådets kommande möte den 12–13 december 2019, där stats- och regeringscheferna ska
diskutera nästa långsiktiga budget för EU, skulle vi vilja uppmärksamma dig på ett antal frågor som
i diskussionerna om den framtida fleråriga budgetramen och sammanhållningspolitiken är av yttersta
vikt för partnerna inom #CohesionAlliance.
Först och främst måste vi uttrycka vår oro över de senaste förslagen från det finländska
rådsordförandeskapet om att begränsa det totala intervallet för nästa fleråriga budgetram till 1,07 % av
BNI för EU-27 (i stället för 1,11 % som föreslagits av kommissionen eller 1,3 % enligt
1

# CohesionAlliance lanserades som ett gemensamt initiativ i oktober 2017 av AER, AEBR, CALRE, CPMR, CEMR, Eurocities
och ReK. Hittills har mer än 11 600 anhängare anslutit sig till alliansen, däribland 450 organisationer och institutioner (inklusive
122 regioner, 140 städer och distrikt samt 46 sammanslutningar av lokala myndigheter, vilka representerar 97 % av befolkningen
i EU-27). Mer information finns här: https://cor.europa.eu/sv/engage/Pages/cohesion-alliance.aspx
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Europaparlamentets och Europeiska regionkommitténs rekommendationer). Dessa förslag skulle
innebära en tolvprocentig nedskärning i sammanhållningspolitiken jämfört med den nuvarande
perioden (- 44 miljarder euro). Vissa medlemsstater efterlyser till och med en flerårig budgetram som
motsvarar endast 1,0 % av BNI för EU-27. Sådana drastiska nedskärningar skulle inte bara leda till
negativa effekter på utvecklingen av EU:s regioner och städer, utan även medföra stora politiska
risker och ifrågasätta EU:s förmåga att uppfylla fördragets mål om att stärka den ekonomiska, sociala
och territoriella sammanhållningen, eftersom stödet i många regioner inte skulle nå upp till den
kritiska massan. Nedskärningarna skulle också innebära mindre investeringar inom viktiga EU-mål.
Vi understryker därför nödvändigheten av att sammanhållningspolitiken tilldelas tillräcklig
finansiering, motsvarande minst en tredjedel av den framtida EU-budgeten, och att nya instrument,
såsom fonden för en rättvis omställning, och dess budgetanslag läggs till utöver de befintliga
europeiska struktur- och investeringsfonderna.
En annan viktig punkt för alla partner inom #CohesionAlliance är betydelsen av principerna om
partnerskap och flernivåstyre. För att ändamålsenligheten i EU:s utgifter ska kunna öka måste dessa
principer stärkas ytterligare genom utveckling av effektiva och lämpliga lösningar på fältet. Därför
avvisar vi bestämt alla försök att försvaga grundförordningens principer om partnerskap och
flernivåstyre och uppmanar till fullständigt genomförande av uppförandekoden för partnerskap inom
ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna vid utarbetandet och genomförandet av
partnerskapsavtalen och programmen, för att säkerställa att de lokala och regionala myndigheterna
deltar fullt ut i programplaneringen och genomförandet av sammanhållningspolitiken. Dessutom anser
vi att partnerskapsavtalen bör vara obligatoriska för samtliga medlemsstater, oavsett storleken på
fondmedlen eller antalet program.
Avslutningsvis uppmanar vi rådet och Europaparlamentet att snabbt slutföra förhandlingarna om den
nya fleråriga budgetramen och de åtföljande sektorsspecifika förordningarna för 2021–2027, så att
partnerskapsavtalen och programmen kan upprättas i god tid före inledningen av den nya
programperioden den 1 januari 2021 och därmed möjliggöra en smidig övergång till den kommande
finansieringsperioden och undvika de katastrofala följder som ett sent avtal skulle kunna få för både
förvaltningsmyndigheter och stödmottagare.
Vi förutsätter att dessa farhågor från #CohesionAlliance tas i vederbörligt beaktande i de kommande
överläggningarna på detta viktiga område.
Med vänlig hälsning

Ann-Sofi Backgren
Ordförande för Europeiska gränsregionförbundet (AEBR)
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Magnus Berntsson
Ordförande för Europeiska regionförsamlingen (AER)

Donatella Porzi
Ordförande för Konferensen för Europas regionala lagstiftande församlingar (CALRE)

Stefano Bonaccini
Ordförande för Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR)

Vasco Alves Cordeiro
Ordförande för Konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR)

Anna König Jerlmyr
Ordförande för Eurocities

Karl-Heinz Lambertz
Ordförande för Europeiska regionkommitténs (ReK)
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Bilaga: #CohesionAlliances förklaring
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