Erklæring
"Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!"
En fælles opfordring fra #CohesionAlliance
Det er mere presserende end nogensinde før at styrke samhørigheden som en samlet værdi for
Den Europæiske Union. Aktuelle kriser såsom konsekvenserne af den nuværende klimakrise,
covid-19-pandemien, krigen i Ukraine og den rekordhøje inflation, der er udløst af de stigende
fødevare- og energipriser, kræver en højere grad af samhørighed.
Samhørighedsalliancens partnere forpligter sig til at samarbejde for at udvikle fælles forslag til
styrkelse af samhørighedspolitikken og gøre denne klar til at stå mål med udfordringerne i perioden
efter 2027. De har en fælles forståelse af de centrale principper, der ligger til grund for
samhørighedspolitikken, nemlig at:








Samhørighedspolitikken er EU's vigtigste investeringspolitik, der omfatter alle regioner,
byer og kommuner
Samhørighedspolitikken er EU's mest synlige instrument på lokalt og regionalt plan og
viser EU's støtte til økonomisk, social og territorial udvikling
Samhørighedspolitikken er en langsigtet udviklingspolitik, der fremmer en retfærdig, grøn
og digital omstilling og inklusiv vækst
Samhørighedspolitikken er baseret på principperne om delt forvaltning, partnerskab og
flerniveaustyring med regioner og byer samt additionalitet
Samhørighedspolitikken følger en stedbaseret tilgang og tager hensyn til den territoriale
mangfoldighed i Unionen. Den lægger særlig vægt på regioner med særlige naturbetingede
og demografiske ulemper
Samhørighedspolitikken støtter territorialt samarbejde og fremmer solidaritet og
integration på tværs af europæiske regioner og byer og uden for disse, navnlig i
grænseoverskridende områder

Lad os minde alle beslutningstagere i EU og medlemsstaterne om den uundværlige rolle, som
samhørighedspolitikken spiller i den europæiske integrationsproces! Samhørighedsalliancen vil
også se nærmere på aspekter af samhørighedspolitikken, herunder:





Overvindelse af opsplitningen af de samhørighedspolitiske fonde ved at arbejde hen imod
en stærkere fælles ramme og synergier mellem fonde under delt forvaltning
En mere effektiv gennemførelse af samhørighedspolitikken ved at sikre, at alle relevante
EU-politikker bidrager til at nå målene og principperne om samhørighed ved at integrere
princippet om "ikke at skade samhørigheden" i EU-lovgivningen for at sikre, at samhørighed
forbliver et overordnet mål, og gøre fuld brug af de fleksibilitetsforanstaltninger, der for
nylig er blevet indført inden for samhørighedspolitikken
Effektiv gennemførelse af samhørighedspolitikken for 2021-2027, navnlig ved at styrke den
europæiske og nationale støtte til regionale og lokale myndigheders kapacitetsopbygning










Yderligere forenkling af samhørighedspolitikken så forvaltnings-, revisions- og
kontrolreglerne bliver mindre komplekse for forvaltningsmyndigheder og støttemodtagere
Bedre overensstemmelse mellem samhørighedspolitik og den europæiske økonomiske
styring baseret på en konstruktiv snarere end en repressiv tilgang
Forbedring af samhørighedspolitikkens resultatorientering og undersøgelse af muligheden
for en mere udbredt anvendelse af finansiering gennem resultatbaseret budgettering
fremover
Bedre formidling af samhørighedspolitikkens gennemslagskraft og succes på lokalt og
regionalt niveau
Bedre tilpasning af den fremtidige samhørighedspolitik til nuværende og kommende
tendenser i regioner og byer med hensyn til fysisk planlægning og behovet for strategisk
fremsynethed
Styrkelse af samhørighedspolitikkens centrale rolle i en overordnet langsigtet strategi for
EU

Lokalsamfund, byer, kommuner og regioner, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter
opfordres til at deltage i #CohesionAlliance. Samhørighedsalliancens partnere vil samarbejde for en
stærkere samhørighedspolitik nu og i fremtiden.

