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Návrh vyhlásenia Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, 
udržateľnej a odolnej Európy 

 
Združenie #CohesionAlliance potvrdzuje svoju politickú angažovanosť za to, aby sa v Európe po odznení pandémie 
COVID-19 posilnila súdržnosť ako základná hodnota Európskej únie a kľúčový cieľ pre všetky jej politiky 
a investície. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukázala, že solidarita, zodpovednosť a súdržnosť sú teraz 
potrebné viac ako kedykoľvek predtým, aby sa zabezpečilo, že sa na nikoho a na žiadny región nezabudne. 
 
Našou snahou je zaistiť, aby EÚ poskytla členským štátom, regiónom, mestám a dedinám silnú finančnú 
podporu, pretože práve ony pociťujú v najväčšej miere dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19. 
Rozpočet EÚ na obdobie rokov 2021 – 2027 a plán obnovy po pandémii im teda musí pomôcť chrániť občanov, 
podporiť miestne hospodárstvo, zabezpečiť odolnosť miestnych komunít voči krízam a vytvoriť udržateľnú 
budúcnosť. Keďže je možné, že v dôsledku núdzovej situácie sa zvýšia rozdiely medzi členskými štátmi a v rámci 
nich, bez koordinovanej a včasnej reakcie EÚ sa priepasť medzi viac a menej rozvinutými komunitami ešte viac 
prehĺbi. 
 
So zreteľom na prijatie stratégie oživenia hospodárstva EÚ a viacročného finančného rámca na obdobie po 
roku 2020 opätovne zdôrazňujeme hlavné zásady združenia #CohesionAlliance a vyzývame všetkých vedúcich 
predstaviteľov z radov podnikov a občianskej spoločnosti na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni, 
aby podporili toto vyhlásenie. 
 
Ako združenie #CohesionAlliance vyhlasujeme, že: 
 

1. viacročný finančný rámec (VFR) EÚ je základným nástrojom na podporu súdržnosti, konvergencie 
a konkurencieschopnosti pre všetkých občanov v Európskej únii bez ohľadu na to, kde žijú; 

 
2. silná a účinná politika súdržnosti pre všetky regióny, mestá a dediny je nevyhnutná na to, aby im 

pomohla zotaviť sa z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a zrealizovať najdôležitejšie politiky a úlohy, 
ako je napríklad európska zelená dohoda, ciele udržateľného rozvoja, Európsky pilier sociálnych práv, či 
digitálna transformácia; 

 
3. všetky politiky EÚ musia podporovať cieľ súdržnosti, aby sa posilnila odolnosť našich regiónov, miest 

a dedín, obnovilo hospodárstvo, posilnila udržateľnosť a skonsolidovala územná a sociálna štruktúra našej 
Únie; 

 
4. politika súdržnosti musí byť aj naďalej dlhodobou investičnou politikou založenou na dostatočných 

zdrojoch vo výške aspoň jednej tretiny budúceho VFR a mal by ju posilniť aj budúci plán oživenia 
hospodárstva EÚ; 

 
5. zásady partnerstva, viacúrovňového riadenia a miestne orientovaný prístup sú rozhodujúcimi prvkami 

pre dosiahnutie cieľov nielen politiky súdržnosti, ale aj plánu oživenia hospodárstva EÚ; miestne 
a regionálne orgány majú najlepšie predpoklady na posúdenie investičných potrieb na danom mieste a musia 
byť plne zapojené do rozhodovania o (pre)smerovaní investícií a o nových operačných programoch; 

 
6. nedávne opatrenia na zvýšenie flexibility a na ďalšie zjednodušenie politiky súdržnosti zlepšili 

schopnosť politiky reagovať na zmeny a mali by sa zachovať tam, kde majú preukázateľný a dlhodobý 
prínos v úsilí o oživenie hospodárstva bez toho, aby to viedlo k väčšej centralizácii; 

 
7. je mimoriadne dôležité, aby nástroje na oživenie hospodárstva, ktoré sa budú zameriavať na hospodárske 

a sociálne dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19, posilnili politiku súdržnosti a aby vhodne 
dopĺňali štrukturálne fondy a iné programy financovania z prostriedkov EÚ a boli s nimi dobre 
skoordinované, pričom by sa nemala znížiť podpora zo zdrojov politiky súdržnosti, ktorá bola pôvodne 
plánovaná pre všetky členské štáty a regióny; 

 
8. posilnená európska územná spolupráca musí pomôcť ľuďom, spoločenstvám a podnikom rozvíjať 

cezhraničnú spoluprácu, prekonať negatívne účinky krízy a urýchliť oživenie hospodárstva; 
 

9. v snahe reagovať na súčasnú krízu a pripraviť dlhodobé rozvojové stratégie je potrebné, aby sa včas začali 
programy politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 a rozšíril systém postupného ukončenia programov 
na roky 2014 – 2020; v prípade oneskorení sa musia naplánovať prechodné opatrenia s dodatočnými 
prostriedkami, aby sa zabránilo nedostatku finančných prostriedkov medzi týmito dvoma programovými 
obdobiami; 
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10. lídri EÚ a členských štátov by sa mali zachovať zodpovedne voči občanom a dohodnúť sa na ďalšom 
viacročnom finančnom rámci a na stratégii oživenia hospodárstva s cieľom zabezpečiť včasný začiatok 
programov politiky súdržnosti od 1. januára 2021. 

 
Partnerské organizácie Združenia pre súdržnosť predložili tento návrh nového vyhlásenia Združenia pre 
súdržnosť. V záujme včasného a inkluzívneho postupu by chceli vyzvať všetky zainteresované organizácie, 
inštitúcie, jednotlivcov a signatárov, aby svoje pripomienky zaslali do 30. mája e-mailom na adresu: 
cohesionalliance@cor.europa.eu. 
 


