Prohlášení
„Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala!“
Společná výzva Aliance soudržnosti
V současné době je více než kdy jindy zapotřebí posílit soudržnost, která představuje základní
hodnotu celé Evropské unie. Současné krize, jež vypukly např. v důsledku probíhající klimatické krize,
pandemie COVID-19, války na Ukrajině či současné rekordní míry inflace vyvolané zvýšenými cenami
potravin a energie, vyžadují větší míru soudržnosti.
Partneři Aliance soudržnosti se zavazují, že budou spolupracovat a vypracují společné návrhy, jak
posílit politiku soudržnosti a zajistit, aby odpovídala výzvám, jež nás čekají v období po roce
2027. Společně chápou klíčové zásady, na nichž je založena politika soudržnosti, a mimo jiné se
domnívají, že:








politika soudržnosti je nejdůležitější investiční politikou EU, která se vztahuje na všechny
regiony, města a obce
politika soudržnosti představuje na místní a regionální úrovni ten nejviditelnější nástroj
EU, z nějž je patrné, do jaké míry EU podporuje hospodářský, sociální a územní rozvoj,
politika soudržnosti je politikou dlouhodobého rozvoje, která podporuje spravedlivou,
ekologickou a digitální transformaci a inkluzivní růst,
politika soudržnosti se opírá o zásady sdíleného řízení, partnerství a víceúrovňové správy
ve spolupráci s regiony a městy a o zásadu doplňkovosti,
politika soudržnosti se řídí místně orientovaným přístupem a zabývá se územní
rozmanitostí Evropské unie. Zvláštní pozornost je při tom věnována regionům, které jsou
znevýhodněny specifickými přírodními a demografickými podmínkami,
politika soudržnosti podporuje územní spolupráci, solidaritu a integraci jak v rámci
evropských regionů a měst, tak i mimo ně, zejména v přeshraničních oblastech.

Všem činitelům působícím na úrovni EU a členských států připomínáme, že politika soudržnosti
plní v evropském integračním procesu nepostradatelnou úlohu! Aliance soudržnosti se zaměří
rovněž na další aspekty politiky soudržnosti, jako je např.:




odstranění roztříštěnosti jednotlivých fondů v rámci politiky soudržnosti prostřednictvím
úsilí o vytvoření robustnějšího společného rámce a dosažení součinnosti příslušných fondů
v rámci sdíleného řízení;
zlepšení účinného provádění politiky soudržnosti tím, že zásada „nepoškozování
soudržnosti“ bude začleněna do právních předpisů EU, a všechny příslušné politiky EU tak
budou přispívat k dosažení cílů a zásad soudržnosti, aby se zajistilo, že soudržnost zůstane
i nadále celkovým cílem, a také tím, že opatření k zajištění flexibility, jež byla nedávno
zavedena v rámci politiky soudržnosti, budou naplno využívána;











zajištění účinného provádění politiky soudržnosti v období 2021-2027, zejména posílením
evropské a vnitrostátní podpory poskytované na budování kapacit regionálních a místních
orgánů;
další zjednodušení politiky soudržnosti s cílem omezit složitost pravidel pro řízení, audit
a kontrolu, jež platí pro řídicí orgány a příjemce;
zajištění lepšího souladu mezi politikou soudržnosti a evropskou správou ekonomických
záležitostí, a to na základě konstruktivního, nikoli represivního přístupu;
dosažení lepšího zaměření politiky soudržnosti na výsledky a prozkoumání, jak do
budoucna více využívat financování vycházející z rozpočtu sestaveného na základě ukazatelů
výkonnosti;
lepší informování o dopadu a přínosu politiky soudržnosti na místní a regionální úrovni;
zajištění lepšího sladění budoucí politiky soudržnosti se současnými i budoucími trendy
v regionech a městech, pokud jde o územní plánování a potřebu strategického výhledu;
posílení stěžejní úlohy politiky soudržnosti v rámci celkové dlouhodobé strategie EU.

Vyzýváme místní komunity, města, obce a regiony, sociální partnery a další zúčastněné subjekty, aby
se připojili k Alianci soudržnosti. Partneři Aliance soudržnosti budou ruku v ruce usilovat o posílení
politiky soudržnosti, a to jak dnes, tak i do budoucna.

