Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig
Europa
De #CohesionAlliance bekrachtigt haar politieke engagement in het Europa van na de COVID-19-crisis en
bevestigt dat cohesie een kernwaarde van de Europese Unie en een essentiële doelstelling van al haar
beleidsmaatregelen en investeringen is. De COVID-19-crisis heeft aangetoond dat solidariteit,
verantwoordelijkheid en cohesie nu meer dan ooit nodig zijn om ervoor te zorgen dat nergens mensen of regio’s
buiten de boot vallen.
Regio’s, steden en gemeenten in de EU, ongeacht hun grootte, leveren burgers al veel essentiële diensten, zoals
medische zorg en sociale voorzieningen, die van cruciaal belang zijn geweest om de gevolgen van de COVIDpandemie te boven te komen. De kosten ervan zijn echter torenhoog, met als gevolg dat de regionale en lokale
investeringscapaciteit drastisch is afgenomen.
Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat lidstaten, regio’s, steden en gemeenten krachtige financiële steun van
de EU krijgen. Zij bevinden zich in de frontlinie van de COVID-19-crisis en de begroting van de EU voor 20212027 alsook het herstelplan voor de periode na de pandemie moeten hen helpen om burgers te beschermen, lokale
economieën te ondersteunen, lokale gemeenschappen crisisbestendiger te maken en de weg naar een duurzame
toekomst in te slaan. De crisis dreigt de verschillen tussen en binnen de lidstaten te vergroten. Treft de EU niet
tijdig gecoördineerde maatregelen, dan zal de kloof tussen meer en minder ontwikkelde gemeenschappen nog
wijder worden.
Met het oog op de goedkeuring van het herstelplan van de EU en het meerjarig financieel kader voor de periode
na 2020 bekrachtigen wij de kernbeginselen van de #CohesionAlliance en roepen wij alle leiders op Europees,
nationaal, regionaal en lokaal niveau en uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld op om deze
verklaring te steunen.
Als #CohesionAlliance verklaren wij het volgende:
1.

Het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU is een essentieel instrument om cohesie, convergentie en
concurrentievermogen ten behoeve van alle burgers in de Europese Unie, waar zij ook wonen, te bevorderen;
het voorgestelde herstelplan moet worden gekanaliseerd via een bottom-up benadering, waarbij gebruik wordt
gemaakt van subsidies en van het hefboomeffect van financiële instrumenten en waarbij het
partnerschapsbeginsel in acht wordt genomen.

2.

Een krachtig, zichtbaar en doeltreffend cohesiebeleid waarop alle regio’s, steden en gemeenten, ongeacht
hun grootte, een beroep kunnen doen is van levensbelang om de verschillen in ontwikkeling terug te dringen,
hen te helpen om de COVID-19-crisis te boven te komen en belangrijke beleidsmaatregelen en uitdagingen
zoals de Europese Green Deal, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s), de Europese pijler van
de sociale rechten en de digitale transformatie te realiseren; er moet aandacht uitgaan naar zowel stedelijke
gebieden als de drijvende kracht achter de groene en de digitale transformatie, als naar regio’s die te kampen
hebben met ernstige en permanente natuurlijke of demografische belemmeringen.

3.

Alle beleidsmaatregelen van de EU moeten de cohesiedoelstelling ondersteunen om onze regio’s, steden en
gemeenten, ongeacht hun grootte, veerkrachtiger te maken, de economie weer op te bouwen,
duurzaamheid te bevorderen en de territoriale en sociale structuur van onze Unie te versterken; het
voorgestelde herstelplan heeft alleen kans van slagen als de regio’s, steden en gemeenten er volledig bij
worden betrokken, aangezien de meeste bevoegdheden op het gebied van gezondheidsdiensten,
maatschappelijke zorg en veerkracht bij het lokale en/of regionale niveau berusten.

4.

Het tijdelijke karakter van sommige voorstellen ter versterking van het cohesiebeleid mag geen afbreuk
doen aan de langetermijnaanpak binnen het beleid; het cohesiebeleid moet een investeringsbeleid blijven
op basis van extra middelen die voorzien in de behoeften van alle regio’s gedurende de hele
programmeringsperiode.
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5.

De beginselen van partnerschap, multilevel governance en een plaatsgebonden aanpak, alsook de
betrokkenheid van de sociaaleconomische partners bij de uitwerking en uitvoering van het cohesiebeleid

zijn van doorslaggevend belang, niet alleen voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het
cohesiebeleid, maar ook voor de verdere ontwikkeling van nationale plannen ten behoeve van herstel
en veerkracht; de lokale en regionale overheden zijn bij uitstek in staat om de investeringsbehoeften
op territoriaal niveau te beoordelen en moeten volledig worden betrokken bij besluiten over
(her)programmering van investeringen in het kader van React-EU en de implementatie van de
faciliteit voor herstel en veerkracht.
6.

De recente maatregelen om de flexibiliteit te vergroten en het cohesiebeleid verder te vereenvoudigen
moeten als onderdeel van een crisismechanisme worden gehandhaafd en mogen tijdens de volgende
programmeringsperiode alleen in het geval van een nieuwe crisis opnieuw worden geactiveerd. De
minimumtoewijzing voor duurzame stadsontwikkeling moet worden gehandhaafd als essentiële investering in
veerkrachtigere steden in de toekomst. De vereenvoudiging van het cohesiebeleid zal samen met Next
Generation EU ook van doorslaggevend belang zijn voor de herstelmaatregelen; een en ander mag echter
niet leiden tot meer centralisatie.

7.

Het is van cruciaal belang dat de herstelinstrumenten ter verlichting van de economische en sociale gevolgen
van de COVID-19-crisis het cohesiebeleid versterken en dat daarbij sprake is van een aanvulling op en
goede coördinatie met de structuurfondsen, het mededingingsbeleid van de EU en andere
financieringsprogramma’s van de EU, zonder dat dit leidt tot een vermindering van de voor alle lidstaten
en regio’s oorspronkelijk voorziene cohesiesteun.

8.

Een sterkere Europese territoriale samenwerking moet mensen, gemeenschappen en bedrijven helpen om
over grenzen heen samen te werken en de gevolgen van de crisis te boven te komen en moet het economische
herstel bespoedigen. Bestaande en nieuwe EU-programma’s, zoals het nieuwe instrument voor investeringen
in interregionale innovatie, zullen van cruciaal belang zijn om de ontwikkeling van Europese industriële en
innovatiewaardeketens op basis van slimme specialisatiestrategieën te ondersteunen; in dit verband moet het
Europees grensoverschrijdend mechanisme nieuw leven worden ingeblazen.

9.

Om de huidige crisis het hoofd te kunnen bieden en de ontwikkelingsstrategieën voor de lange termijn op
te kunnen stellen is het noodzakelijk dat de cohesiebeleidsprogramma’s voor de periode 2021-2027 tijdig
van start gaan en de programma’s voor de periode 2014-2020 over een langere periode worden
afgebouwd; in geval van vertraging moet worden voorzien in overgangsregelingen met aanvullende middelen
om te voorkomen dat er tussen de twee programmeringsperiodes geen financiering beschikbaar is.

10. De leiders van de EU en de lidstaten worden aangespoord hun verantwoordelijkheid jegens de burgers
te nemen en overeenstemming te bereiken over het volgende meerjarig financieel kader en de
herstelstrategie zodat de cohesiebeleidsprogramma’s vanaf 1 januari 2021 tijdig van start kunnen gaan.

COR-2020-02262-00-03-WEB-TRA (EN) 2/2

