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DA 

 

Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og 

modstandsdygtigt Europa  
 

#CohesionAlliance bekræfter på ny sit politiske engagement i Europa efter covid-19-pandemien, og at 

samhørighed udgør en grundlæggende værdi for Den Europæiske Union og et centralt mål for alle dens 

politikker og investeringer. Covid-19-krisen har vist, at der mere end nogensinde før er behov for solidaritet, 

ansvar og samhørighed for at sikre, at ingen, hverken mennesker eller regioner, lades i stikken.  

 

Europas regioner og byer og kommuner i alle størrelser tilbyder allerede mange vigtige tjenester såsom 

lægebehandling og social velfærd for borgerne. Dette har været afgørende for at overvinde virkningerne af 

covid-pandemien, men omkostningerne har været enorme. Den regionale og lokale investeringskapacitet er nu 

stærkt reduceret. 

 

Det er vores ambition at sikre, at medlemsstaterne, regionerne, byerne og kommunerne tilbydes en solid 

økonomisk støtte fra EU. De går forrest i kampen mod covid-19, og EU's budget for 2021-2027 og 

genopretningsplanen for perioden efter pandemien skal hjælpe dem med at beskytte borgerne, støtte de lokale 

økonomier, gøre lokalsamfund mere modstandsdygtige over for kriser og skabe en bæredygtig fremtid. Da 

krisesituationen risikerer at øge forskellene mellem og inden for medlemsstaterne, vil manglen på en 

koordineret og rettidig indsats udvide kløften mellem mere og mindre udviklede lokalsamfund.  

 

Med henblik på vedtagelsen af EU's genopretningsplan og den flerårige finansielle ramme efter 2020 gentager 

vi de centrale principper i #CohesionAlliance og opfordrer alle ledere på europæisk, nationalt, regionalt og 

lokalt plan fra erhvervslivet og civilsamfundet til at støtte denne erklæring.  

 

#CohesionAlliance erklærer følgende: 

 

1. EU's flerårige finansielle ramme (FFR) er et vigtigt værktøj til fremme af samhørighed, konvergens og 

konkurrenceevne for alle borgere i Den Europæiske Union, uanset hvor de bor. Den foreslåede 

genopretningsplan bør kanaliseres gennem en bottom-up-tilgang, hvor der gøres brug af tilskud og af de 

finansielle instrumenters løftestangseffekt og under overholdelse af partnerskabsprincippet. 

 

2. En stærk, synlig og effektiv samhørighedspolitik, der er tilgængelig for alle regioner, byer og 

kommuner af enhver størrelse er altafgørende for at hjælpe dem med at komme på fode igen efter covid-

19-krisen og forfølge vigtige politikker og udfordringer som f.eks. den europæiske grønne pagt, målene for 

bæredygtig udvikling, den europæiske søjle for sociale rettigheder samt den digitale omstilling. Der bør 

lægges vægt på både byområder som drivkræfter for grøn og digital omstilling og på regioner, der lider af 

alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art. 

 

3. Alle EU-politikker skal støtte samhørighedsmålet for at styrke modstandsdygtigheden i vores regioner, 

byer og kommuner af enhver størrelse, så økonomien kan genopbygges, og den territoriale og sociale 

struktur i vores Union styrkes. Hvorvidt den foreslåede genopretningsplan bliver en succes afhænger af deres 

fulde inddragelse, da de fleste kompetencer inden for sundhedsvæsenet, socialsektoren og 

modstandsdygtighed findes på lokalt eller regionalt plan. 

 

4. Den midlertidige karakter af nogle af de foreslåede styrkelser af samhørighedspolitikken bør ikke 

undergrave den politiske strategi på lang sigt, som fortsat bør være en investeringspolitik baseret på 

yderligere ressourcer, der tilgodeser alle regioners behov i hele programmeringsperioden. 

 

5. Principper om partnerskab, flerniveaustyring og den stedbaserede tilgang samt inddragelsen af de 

sociale og økonomiske partnere i udformningen og gennemførelsen af samhørighedspolitikken er 

afgørende, ikke blot for at opfylde samhørighedspolitikkens mål, men også for at udvikle de nationale planer 

om genopretning- og modstandsdygtighed. Lokale og regionale myndigheder er bedst placerede til at 

vurdere investeringsbehovene på territorialt niveau og bør inddrages fuldt ud i beslutninger om 

[re]programmeringsinvesteringer under REACT-EU og gennemførelsen af genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. 
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6. De seneste foranstaltninger til at øge fleksibiliteten og yderligere forenkle samhørighedspolitikken bør 

bevares som led i en krisemekanisme og bør kun genaktiveres i den kommende programmeringsperiode i 

tilfælde af en ny krise. Den minimumstildeling, der er øremærket til bæredygtig byudvikling, skal bevares 

som en afgørende investering i mere modstandsdygtige byer i fremtiden. Forenkling af 

samhørighedspolitikken parallelt med Next Generation EU vil også være afgørende for 

genopretningsindsatsen, uden at det fører til mere centralisering; 

 

7. det er altafgørende, at genopretningsinstrumenterne til håndtering af de økonomiske og sociale virkninger af 

covid-19-krisen styrker samhørighedspolitikken og er komplementære og velkoordinerede med 

strukturfondene, EU's konkurrencepolitik og andre EU-finansieringsprogrammer, uden at føre til en 

nedsættelse af den støtte til samhørighed, der oprindeligt var planlagt for medlemsstaterne og regionerne.  

 
8. Et stærkere europæisk territorialt samarbejde skal hjælpe mennesker, samfund og virksomheder med at 

samarbejde på tværs af grænserne og overvinde de skadelige virkninger af krisen og fremskynde den 

økonomiske genopretning. Eksisterende og nye EU-programmer såsom det nye instrumentet til 

interregionale innovationsinvesteringer, vil være altafgørende for støtte til udvikling af europæiske industri- 

og innovationsværdikæder baseret på intelligente specialiseringsstrategier. Der bør i den forbindelse pustes 

nyt liv i den Europæiske grænseoverskridende mekanisme. 

 

9. Det er nødvendigt med en rettidig iværksættelse af samhørighedspolitikkens programmer 

for 2021-2027 og en udvidet ordning for udfasning af programmerne for 2014-2020 for at håndtere den 

nuværende krise og forberede de langsigtede udviklingsstrategier. I tilfælde af forsinkelser bør der indføres 

overgangsordninger med yderligere midler for at undgå en finansieringskløft mellem 

to programmeringsperioder. 

 

10. EU's og medlemsstaternes ledere opfordres indtrængende til at påtage sig deres ansvar over for borgerne 

og nå til enighed om den næste flerårige finansielle ramme og genopretningsstrategien og således sikre 

en rettidig iværksættelse af programmerne under samhørighedspolitikken fra og med den 1. januar 2021. 

 

 


