Förklaring
”Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!”
En gemensam uppmaning från #CohesionAlliance (sammanhållningsalliansen)
Det är mer angeläget än någonsin att vi stärker sammanhållningen som ett övergripande värde för
Europeiska unionen. Den senaste tidens kriser, såsom konsekvenserna av det rådande klimatnödläget, covid-19-pandemin, kriget i Ukraina och den nuvarande rekordhöga inflationen till följd av
de höjda livsmedels- och energipriserna, kräver större sammanhållning.
Partnerna i sammanhållningsalliansen åtar sig att tillsammans utarbeta gemensamma förslag på hur
sammanhållningspolitiken kan stärkas och anpassas till de utmaningar som väntar under perioden
efter 2027. De har en gemensam syn på de centrala principer som ligger till grund för
sammanhållningspolitiken, nämligen följande:








Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringspolitik, som omfattar alla
regioner, städer och kommuner.
Sammanhållningspolitiken är EU:s synligaste instrument på lokal och regional nivå, och är
ett uttryck för EU:s stöd för ekonomisk, social och territoriell utveckling.
Sammanhållningspolitiken utgör en långsiktig utvecklingspolitik som främjar rättvisa gröna
och digitala omställningar och tillväxt för alla.
Sammanhållningspolitiken bygger på principerna om delad förvaltning, partnerskap och
flernivåstyre med regioner och kommuner samt additionalitet.
Sammanhållningspolitiken följer en platsbaserad strategi och beaktar EU:s territoriella
mångfald, med särskild hänsyn till regioner med särskilda naturbetingade och demografiska
nackdelar.
Sammanhållningspolitiken stöder territoriellt samarbete och främjar solidaritet och
integration mellan EU:s regioner och kommuner, och även utanför dessa, särskilt i gränsregioner.

Låt oss påminna alla beslutsfattare på EU-nivå och nationell nivå om den oumbärliga roll som
sammanhållningspolitiken spelar i den europeiska integrationsprocessen! Sammanhållningsalliansen kommer också att ägna sig åt olika aspekter av sammanhållningspolitiken. Det handlar
bland annat om att




komma till rätta med de sammanhållningspolitiska fondernas fragmentering genom att
verka för en starkare gemensam ram och synergier mellan fonder inom ramen för delad
förvaltning,
göra genomförandet av sammanhållningspolitiken mer verkningsfullt genom att se till att
all relevant EU-politik bidrar till att målen och principerna för sammanhållning uppfylls,
integrera principen om att ”inte orsaka skada för sammanhållningen” i EU:s lagstiftning för
att säkerställa att sammanhållning förblir ett övergripande mål samt till fullo utnyttja de
flexibilitetsåtgärder som nyligen införts inom sammanhållningspolitiken,













genomföra sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027 på ett effektivt sätt, särskilt
genom att stärka EU:s och medlemsstaternas stöd till de regionala och lokala
myndigheternas kapacitetsuppbyggnad,
ytterligare förenkla sammanhållningspolitiken för att minska komplexiteten i förvaltnings-,
revisions- och kontrollreglerna för förvaltningsmyndigheter och stödmottagare,
säkerställa en bättre överensstämmelse mellan sammanhållningspolitiken och den
europeiska ekonomiska styrningen på grundval av ett konstruktivt snarare än bestraffande
förhållningssätt,
göra sammanhållningspolitiken mer resultatinriktad och undersöka möjligheten att
i framtiden tillämpa prestationsbaserad budgetering i större utsträckning när det gäller
finansiering,
bättre informera om sammanhållningspolitikens genomslag och framgång på lokal och
regional nivå,
bättre anpassa den framtida sammanhållningspolitiken till aktuella och kommande
trender i regioner och kommuner i fråga om fysisk planering och även beakta behovet av
strategisk framsyn,
stärka sammanhållningspolitikens centrala roll inom ramen för en övergripande långsiktig
strategi för EU.

Lokalsamhällen, städer, kommuner, regioner, arbetsmarknadsparter och andra berörda parter
uppmanas att ansluta sig till #CohesionAlliance. Partnerna i sammanhållningsalliansen kommer
tillsammans att verka för en starkare sammanhållningspolitik nu och i framtiden.

