Združenie #CohesionAlliance pre silnú politiku súdržnosti EÚ po roku 2020
Politika súdržnosti je hlavnou investičnou politikou EÚ, prostredníctvom ktorej sa majú dosiahnuť ciele Zmluvy
o EÚ týkajúce sa hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Politika súdržnosti preto predstavuje jasnú
pridanú hodnotu, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, udržateľný rast a zlepšovanie kvality života. Takisto
umožňuje spoluprácu medzi regiónmi, mestami a obcami z rôznych členských štátov, ako aj spoluprácu
so súkromným sektorom, vedeckými inštitúciami a sociálnymi partnermi na regionálnej úrovni.
Ako združenie #CohesionAlliance spolupracujeme na vytváraní silnej politiky s cieľom podporiť územnú
súdržnosť v Európskej únii po roku 2020. Preto súhlasíme s týmito zásadami a vyzývame zástupcov všetkých
inštitúcií na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, občiansku spoločnosť a podniky,
aby počas nadchádzajúcich mesiacov taktiež vyjadrili svoju podporu.
Ako združenie #CohesionAlliance vyhlasujeme, že politika súdržnosti...
1. funguje ako dlhodobá investičná politika pre všetky regióny v Európe na podporu rastu a pracovných
miest na miestnej a regionálnej úrovni tým, že podporuje inovatívne riešenia v otázkach, ako je zmena
klímy a energetická transformácia, sociálne začlenenie, ako aj cezhraničná, nadnárodná
a medziregionálna spolupráca;
2. je potrebná viac ako kedykoľvek predtým ako výraz európskej solidarity s cieľom odstrániť hospodárske,
sociálne a územné rozdiely na základe toho, že každému občanovi, nech žije kdekoľvek v Európe,
ponúka hmatateľnú príležitosť využívať výhody Európskej únie;
3. musí byť lepšie sprostredkovaná ako politika EÚ, ktorá je najbližšie k občanovi a má priamy vplyv na jeho
každodenný život;
4. musí byť aj naďalej účinnou politikou s dostatočnými zdrojmi, pričom najmenej jedna tretina budúceho
rozpočtu EÚ sa musí vynaložiť v podobe subvencií, prípadne finančných nástrojov;
5. musí byť založená na súčasných európskych štrukturálnych a investičných fondoch so spoločným
súborom ustanovení;
6. vyžaduje posilnenie zásady partnerstva a miestne orientovaného prístupu, pričom treba opätovne
posilniť kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú miestne a regionálne orgány pri vykonávaní tejto politiky,
a to aktívnym zapájaním mestských a vidieckych komunít a podporou nástrojov zameraných
na naštartovanie a podporu rozvoja prostredníctvom integrovaných stratégií;
7. musí byť lepšie koordinovaná s ostatnými politikami EÚ za rovnakých podmienok, pričom treba
zohľadniť osobitosti obcí, miest a regiónov v Európskej únii;
8. nesmie podliehať podmienenosti na úrovni EÚ, ktorú miestne a regionálne orgány a ostatní prijímatelia
pomoci nedokážu ovplyvniť;
9. musí sa zjednodušiť a vylepšiť a musí byť založená na väčšej dôvere medzi úrovňami riadenia, ktoré
využívajú finančné prostriedky a taktiež je potrebný pružnejší a diferencovanejší prístup.
Podpis

SK

Chcem sa stať členom #CohesionAlliance
 v menej svojej organizácie
 za svoju osobu
Meno:
Organizácia a funkcia:
E-mailová adresa:
Podpis:

