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Utkast till förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett 
sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa  

 
#CohesionAlliance förnyar sitt politiska engagemang i Europa efter covid-19-krisen för att bekräfta 
sammanhållning som ett av Europeiska unionens grundläggande värden och ett centralt mål för alla dess 
politikområden och investeringar. Covid-19-krisen har visat att solidaritet, ansvar och sammanhållning nu 
behövs mer än någonsin för att se till att ingen människa och ingen region hamnar på efterkälken.  
 
Vår ambition är att se till att medlemsstaterna, regionerna, kommunerna och samhällena erbjuds starkt 
ekonomiskt stöd från EU. De befinner sig i frontlinjen i covid-19-krisen, och EU:s budget 2021–2027 och 
planen för återhämtning efter pandemin måste hjälpa dem att skydda medborgarna, stödja de lokala 
ekonomierna, stärka lokalsamhällenas krisberedskap och skapa en hållbar framtid. Då krisen riskerar att 
fördjupa skillnaderna mellan och inom medlemsstaterna, kommer avsaknaden av samordnade och snabba 
EU-insatser att öka klyftorna mellan mer och mindre utvecklade samhällen.  
 
Inför antagandet av EU:s återhämtningsstrategi och den fleråriga budgetramen efter 2020 upprepar vi 
#CohesionAlliances centrala principer och uppmanar alla ledare på europeisk, nationell, regional och lokal 
nivå samt från näringslivet och det civila samhället att stödja denna förklaring.  
 
Vi i #CohesionAlliance förklarar följande:  
 

1. EU:s fleråriga budgetram är ett avgörande verktyg för att främja sammanhållning, konvergens och 
konkurrenskraft för alla medborgare i Europeiska unionen, oavsett var de bor. 
 

2. En stark och ändamålsenlig sammanhållningspolitik för alla regioner, kommuner och samhällen är 
avgörande för att hjälpa dem att återhämta sig från covid-19-krisen och ta itu med viktiga politiska åtgärder 
och utmaningar såsom den europeiska gröna given, målen för hållbar utveckling, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter samt den digitala omvandlingen. 
 

3. Alla EU-politikområden måste stödja målet om sammanhållning för att stärka motståndskraften i våra 
regioner, kommuner och samhällen, återuppbygga ekonomin, främja hållbarhet och stärka den territoriella 
och sociala strukturen i vår union.  
 

4. Sammanhållningspolitiken måste även fortsättningsvis vara en långsiktig investeringspolitik som bygger 
på tillräckliga resurser som uppgår till minst en tredjedel av nästa fleråriga budgetram och bör 
stärkas genom EU:s kommande återhämtningsplan. 
 

5. Principerna om partnerskap och flernivåstyre samt den platsbaserade strategin är avgörande för att 
uppnå inte bara sammanhållningspolitikens utan även EU-återhämtningsplanens mål. De lokala och 
regionala myndigheterna är bäst lämpade att bedöma investeringsbehoven på territoriell nivå och måste vara 
fullt delaktiga i besluten om att (om)planera investeringar och om nya operativa program. 
 

6. De nyligen vidtagna åtgärderna för att öka flexibiliteten och ytterligare förenkla sammanhållnings-
politiken har ökat politikens reaktionsförmåga och bör bibehållas när de har en bevisad och långsiktig fördel 
i återhämtningsarbetet utan att leda till mer centralisering. 

 
7. Det är mycket viktigt att de återhämtningsinstrument som tar itu med de ekonomiska och sociala 

konsekvenserna av covid-19-krisen stärker sammanhållningspolitiken och kompletterar och är väl 
samordnade med strukturfonderna och andra EU-finansieringsprogram, utan att det leder till någon 
minskning av det sammanhållningsstöd som ursprungligen planerats för alla medlemsstater och regioner.  

 
8. Ett starkare europeiskt territoriellt samarbete måste hjälpa människor, samhällen och företag att 

samarbeta över gränserna och övervinna de skadliga effekterna av krisen och påskynda den ekonomiska 
återhämtningen. 
 

9. De sammanhållningspolitiska programmen 2021–2027 måste inledas i tid och det behövs ett utvidgat 
system för utfasning av programmen 2014–2020 för att hantera den rådande krisen och förbereda de 
långsiktiga utvecklingsstrategierna. Vid förseningar måste man sörja för övergångsarrangemang med 
ytterligare medel för att undvika ett finansieringsgap mellan de båda programperioderna. 
  

10. EU:s och medlemsstaternas ledare uppmanas att ta sitt ansvar gentemot medborgarna och enas om nästa 
fleråriga budgetram och återhämtningsstrategin för att se till att de sammanhållningspolitiska 
programmen kan inledas som planerat från och med den 1 januari 2021. 
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Sammanhållningsalliansens partnerorganisationer har lagt fram detta utkast till förslag till en ny förklaring 
från sammanhållningsalliansen. För att säkerställa en snabb och inkluderande process uppmanar de alla 
intresserade organisationer, institutioner, enskilda personer och undertecknare att skicka in sina kommentarer 
per e-post till cohesionalliance@cor.europa.eu senast den 30 maj.  


