Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti
Il-#CohesionAlliance iġġedded l-impenn politiku tagħha fl-Ewropa ta’ wara l-COVID-19 biex tafferma lkoeżjoni bħala valur fundamentali tal-Unjoni Ewropea u għan ewlieni għall-politiki u l-investiment kollha
tagħha. Il-kriżi tal-COVID-19 uriet li s-solidarjetà, ir-responsabbiltà u l-koeżjoni issa huma meħtieġa aktar
minn qatt qabel biex jiġi żgurat li l-ebda persuna u l-ebda reġjun ma jitħallew lura.
Ir-reġjuni, il-bliet u l-muniċipalitajiet Ewropej ta’ kukll daqs diġà jipprovdu ħafna servizzi essenzjali bħal kura
medika u benesseri soċjali liċ-ċittadini. Dan kien fattur ewlieni biex jingħelbu l-effetti tal-pandemija COVID-19,
iżda l-ispiża kienet enormi. Il-kapaċità ta’ investiment reġjonali u lokali issa hija mnaqqsa enormament.
L-ambizzjoni tagħna hija li niżguraw li jiġi offrut appoġġ finanzjarju b’saħħtu tal-UE lill-Istati Membri, irreġjuni, il-bliet u l-muniċipalitajiet. Dawn huma fuq quddiem nett tal-kriżi COVID-19 u l-baġit tal-UE għall2021-2027 u l-pjan ta’ rkupru postpandemiku jridu jgħinuhom jipproteġu liċ-ċittadini, jappoġġawj l-ekonomiji
lokali, jagħmlu lill-komunitajiet lokali reżiljenti għall-kriżijiet u joħolqu futur sostenibbli. Peress li l-emerġenza
qed tipperikola li taggrava d-differenzi bejn u fi ħdan l-Istati Membri, in-nuqqas ta’ azzjoni koordinata u
f’waqtha tal-UE se jżid id-diskrepanzi bejn komunitajiet li huma aktar u inqas żviluppati.
Fid-dawl tal-adozzjoni tal-Pjan ta’ Rkupru tal-UE u tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali lil hinn mill-2020, aħna
ntennu l-prinċipji ewlenin tal-#CohesionAlliance u aħna nappellaw lill-mexxejja kollha fil-livell Ewropew,
nazzjonali, reġjonali u lokali, min-negozji u s-soċjetà ċivili, biex jappoġġjaw din id-Dikjarazzjoni.
Bħala l-#CohesionAlliance, niddikjaraw li:
1.

il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) tal-UE huwa għodda essenzjali għall-promozzjoni tal-koeżjoni, ilkonverġenza u l-kompetittività għaċ-ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea, kull fejn jgħixu; il-Pjan ta’
Rkupru propost għandu jiġi indirizzat permezz ta’ approċċ minn isfel għal fuq, bl-użu ta’ għotjiet u taleffett ta’ ingranaġġ tal-istrumenti finanzjarji u b’rispett għall-prinċipju ta’ sħubija;

2.

Politika ta’ Koeżjoni b’saħħitha, viżibbli u effettiva li hija aċċessibbli għar-reġjuni, il-bliet u lmuniċipalitajiet ta’ kull daqs hija vitali biex tnaqqas id-differenza bejn il-livelli ta’ żvilupp, biex tgħinhom
jirkupraw mill-kriżi tal-COVID-19 u jsegwu politiki kbar u sfidi bħall-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Għanijiet
ta’ Żvilupp Sostenibbli, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali kif ukoll it-trasformazzjoni diġitali;
għandha tingħata attenzjoni kemm għaż-żoni urbani bħala l-muturi tat-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali
kif ukoll għar-reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi severi u permanenti;

3.

il-politiki kollha tal-UE jeħtieġu jappoġġjaw l-objettiv ta’ Koeżjoni sabiex isaħħu r-reżiljenza tar-reġjuni,
il-bliet u l-muniċipalitajiet tagħna ta’ kull daqs, biex jerġgħu jibnu l-ekonomija, biex irawmu ssostenibbiltà u l-fibra territorjali u soċjali tal-Unjoni tagħna; is-suċċess tal-Pjan ta’ Rkupru propost
jiddependi mill-involviment sħiħ tagħhom, billi l-biċċa l-kbira tal-kompetenzi għas-servizzi tas-saħħa, ilkura soċjali u r-reżiljenza huma fil-livell lokali u/jew reġjonali;

4.

in-natura temporanja ta’ wħud mir-rinforzi proposti tal-Politika ta’ Koeżjoni m’għandhiex iddgħajjef
l-approċċ fit-tul tal-Politika, li għandu jkompli jkun politika ta’ investiment ibbażata fuq riżorsi
addizzjonali li jissodisfaw il-ħtiġijiet tar-reġjuni kollha matul il-perjodu kollu ta’ programmazzjoni;

5.

il-prinċipji tas-sħubija, il-governanza f’diversi livelli u l-approċċ ibbażat fuq il-post, u l-involviment talimsieħba soċjali u ekonomiċi fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni, huma deċiżivi,
mhux biss biex jinkisbu l-objettivi tal-Politika ta’ Koeżjoni iżda wkoll għall-iżvilupp tal-pjani nazzjonali ta’
rkupru u ta’ reżiljenza; l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma fl-aħjar pożizzjoni biex jivvalutaw il-ħtiġijiet ta’
investiment fil-livell territorjali u jeħtieġ li jkunu assoċjati b’mod sħiħ ma’ deċiżjonijiet dwar ilprogrammazzjoni [mill-ġdid] tal-investiment taħt REACT-EU u l-implimentazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru
u r-Reżiljenza;
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6.

il-miżuri reċenti biex tiżdied il-flessibbiltà u biex tkompli tiġi ssemplifikata l-Politika ta’ Koeżjoni
għandhom jiġu ppreservati bħala parti minn mekkaniżmu ta’ kriżi u jiġu riattivati matul il-perjodu ta’
programmazzjoni li jmiss biss fil-każ ta’ kriżi ġdida. L-allokazzjoni minima allokata għall-iżvilupp urban
sostenibbli għandha tinżamm bħala investiment vitali fi bliet aktar reżiljenti fil-futur. Is-semplifikazzjoni talPolitika ta’ Koeżjoni flimkien ma’ Next Generation EU se tkun deċiżiva wkoll għall-isforz ta’ rkupru
mingħajr ma twassal għal aktar ċentralizzazzjoni;

7.

huwa kruċjali li l-istrumenti ta’ rkupru li jindirizzaw l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi tal-COVID-19
isaħħu l-Politika ta’ Koeżjoni u jkunu komplementari u kkoordinati tajjeb mal-fondi strutturali, ilpolitika tal-kompetizzjoni tal-UE u ma’ programmi oħra ta’ finanzjament tal-UE, mingħajr ma jkun
hemm tnaqqis tal-appoġġ ta’ koeżjoni inizjalment previst għall-Istati Membri u r-reġjuni kollha;

8.

kooperazzjoni territorjali Ewropea aktar b’saħħitha għandha tgħin lin-nies, il-komunitajiet u n-negozji,
tikkoopera bejn il-fruntieri u tegħleb l-effetti detrimentali tal-kriżi u tħaffef l-irkupru ekonomiku; Programmi
eżistenti u ġodda tal-UE, bħall-istrument il-ġdid għal investimenti ta’ innovazzjoni interreġjonali, se jkunu
kritiċi biex jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ katini ta’ valur industrijali u innovattivi Ewropej ibbażati fuq strateġiji
ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti; f'dan ir-rigward, il-Mekkaniżmu Transfruntier Ewropew għandu jiġi
revitalizzat;

9.

bidu f’waqtu tal-programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni 2021-2027 u sistema estiża ta’ eliminazzjoni
gradwali għall-programmi 2014-2020 huma meħtieġa biex iwieġbu għall-kriżi attwali u jħejju l-istrateġiji
ta’ żvilupp fit-tul; f’każ ta’ dewmien, għandhom jiġu previsti arranġamenti tranżizzjonali b’mezzi
addizzjonali sabiex jiġi evitat distakk ta’ finanzjament bejn iż-żewġ perjodi ta’ programmazzjoni;

10. il-mexxejja tal-UE u tal-Istati Membri huma mħeġġa jassumu r-responsabbiltajiet tagħhom lejn iċċittadini u jaqblu dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss u l-Istrateġija ta’ Rkupru biex
jiżguraw il-bidu f’waqtu tal-programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni sal-1 ta’ Jannar 2021.
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