Nyilatkozat
„Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!”
A #CohesionAlliance közös felhívása
Minden eddiginél sürgősebb, hogy megerősítsük a kohéziót mint az Európai Unió általános értékét.
A legutóbbi válságok, például a jelenlegi éghajlati vészhelyzet, a Covid19-világjárvány, az ukrajnai
háború következményei, valamint a megnövekedett élelmiszer- és energiaárak által kiváltott rekord
inflációs ráták nagyobb fokú kohéziót tesznek szükségessé.
A kohéziós szövetség partnerei elkötelezettek amellett, hogy közös javaslatokat dolgozzanak ki arra,
hogy megerősítsék a kohéziós politikát és a 2027 utáni időszak kihívásaihoz igazítsák azt. A kohéziós
politika alapelveit illetően közös állásponton vannak, ideértve a következőket:








a kohéziós politika az EU legfontosabb beruházási politikája, amely valamennyi régióra,
városra és településre kiterjed;
a kohéziós politika az EU leglátványosabb eszköze helyi és regionális szinten, amely jól
mutatja, hogy az EU milyen támogatást nyújt a gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez;
a kohéziós politika olyan hosszú távú fejlesztési politika, amely elősegíti az igazságos zöld
és digitális átállást és az inkluzív növekedést;
a kohéziós politika a megosztott irányítás, a partnerség és a régiók és városok részvételével
történő többszintű kormányzás, valamint az addicionalitás elvein alapul;
a kohéziós politika helyi alapú megközelítést alkalmaz, és foglalkozik az Európai Unión
belüli területi sokszínűséggel. Külön figyelmet fordít a sajátos természeti és demográfiai
hátrányokkal küzdő régiókra;
a kohéziós politika támogatja a területi együttműködést, és előmozdítja a szolidaritást és
az integrációt az európai régiókban és városokban, valamint azokon túl, különösen a
határokon átnyúló területeken.

Emlékeztetjük az összes uniós és nemzeti döntéshozót arra, hogy a kohéziós politika
nélkülözhetetlen szerepet játszik az európai integrációs folyamatban! A kohéziós szövetség a
kohéziós politika olyan aspektusaival is foglalkozik majd, mint például:



a kohéziós politikai alapok széttagoltságának megszüntetése a megosztott irányítás alá
tartozó alapok erősebb közös keretének és szinergiáinak megteremtésével;
a kohéziós politika hatékony megvalósításának javítása annak biztosítása révén, hogy
valamennyi vonatkozó uniós politika hozzájáruljon a kohézió célkitűzéseinek és elveinek
megvalósításához, integrálva az uniós jogszabályokba a „ne árts a kohéziónak” elvet annak
érdekében, hogy a kohézió továbbra is átfogó célkitűzés maradjon, továbbá teljes
mértékben kihasználva a kohéziós politika keretében nemrégiben bevezetett rugalmassági
intézkedéseket;
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a 2021–2027-es kohéziós politika hatékony végrehajtása, különösen a regionális és helyi
önkormányzatok kapacitásépítéséhez nyújtott európai és nemzeti támogatás megerősítése
révén;
a kohéziós politika további egyszerűsítése, hogy egyszerűbbé váljanak az irányító
hatóságokra és a kedvezményezettekre vonatkozó irányítási, számviteli és ellenőrzési
szabályok;
a kohéziós politika és az európai gazdasági kormányzás jobb összehangolása, méghozzá
inkább konstruktív, semmint büntető jellegű megközelítés alapján;
a kohéziós politika eredményorientáltságának javítása és annak megfontolása, hogy a
jövőben szélesebb körben alkalmazzák a teljesítményalapú költségvetés-tervezés
finanszírozását;
a kohéziós politika hatásának és sikerének jobb kommunikálása helyi és regionális szinten;
a kohéziós politika jövőjének szorosabb összehangolása a régiókban és városokban
tapasztalható jelenlegi és jövőbeli trendekkel a területrendezés és a stratégiai előrejelzés
terén;
a kohéziós politika központi szerepének megerősítése az EU átfogó hosszú távú
stratégiájában.

Kérjük a helyi közösségeket, városokat, településeket és régiókat, szociális partnereket és más
érdekelt feleket, hogy csatlakozzanak a #CohesionAlliance-hoz. A kohéziós szövetségben részt vevő
partnerek együttesen egy erősebb kohéziós politikáért fognak dolgozni, most és a jövőben.

