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DECLARACIÓ DE L’ALIANÇA DE COOPERACIÓ MEDITERRÀNIA (MCA):
LA POLÍTICA DE COHESIÓ I EL PACTE VERD, MÉS VÀLIDS QUE MAI
L’Aliança de Cooperació Mediterrània, MedCoopAlliance, és una plataforma multinivell i multilateral que
agrupa les xarxes d’administració pública regionals de la regió mediterrània. Com a xarxa de xarxes que
treballen en cooperació, l’MCA és un exemple de col·laboració i solidaritat en un moment de crisi sanitària
provocada per la pandèmia del SARS-CoV-2, en què es necessita i es demana estar més units que mai.
Sabem que els estats, les entitats subestatals i les autoritats regionals i locals de totes les institucions de la
Unió Europea estan fent tots els esforços possibles per superar aquesta crisi, i voldríem reconèixer les seves
iniciatives i felicitar els professionals de serveis essencials públics i privats pel seu enorme compromís i la seva
magnífica tasca. És hora de treballar plegats.
La pandèmia ha demostrat que darrere de simples mostres d'egoisme i unilateralitat, també és capaç de
treure el millor de la humanitat: la solidaritat, l’esforç col·lectiu i l’acompanyament a tots els nivells.
La MedCoopAlliance vol que aquestes mostres positives serveixin d’inspiració no només per a totes les
administracions públiques de la nostra regió del Mediterrani, sinó també per a la Unió Europea, la Unió per
la Mediterrània, la Unió Africana, els estats, regions i ciutats. Volem que sigui així per avançar conjuntament
cap a un objectiu comú: protegir el benestar de la població, fer costat a la seva economia i, aprofitant les
lliçons que aprenguem d'aquesta crisi, adaptar la nostra manera de viure, la nostra cultura i el nostre consum
cap a un model més sostenible pel que fa als serveis públics i privats i al medi ambient.
La MedCoopAlliance voldria aplaudir les oportunitats que aquesta crisi ens ha brindat. Per una banda, la
societat ja no és la que era ni ho tornarà a ser. D’altra banda, el planeta ens ha mostrat senyals de recuperació
que no s’havien vist mai abans a mesura que la humanitat l’ha deixat respirar una mica. El fet de veure’ns
reflectits en aquest mirall ens hauria de fer aprendre d'aquesta experiència.
En concret, tots els nivells de governació multilateral, especialment a la conca mediterrània, haurien de
contribuir a recuperar l’economia però aquest cop incloent-hi les lliçons apreses: calen noves formes de
progrés, més humanes i sostenibles per protegir els humans en un planeta molt més sa, que ens proporcioni
els recursos necessaris de què depenem.
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En aquest sentit, MedCoopAlliance:


Pel fet de ser un exemple de cooperació multinivell, és una mostra de les oportunitats que ofereixen
les dinàmiques de cooperació multinivell a l’hora d'afrontar de forma efectiva els desafiaments que
se’ns presenten.



Recorda que és un agent que treballa per als ciutadans i que pot unir els seus esforços per fer costat
als estats i les organitzacions institucionals i intergovernamentals per tal d'afrontar l’escenari que es
presentarà en el període posterior al SARS-CoV-2.



Recomana actuar ràpidament per alleujar els efectes del SARS-CoV-2 i adoptar mesures per afrontar
la crisi econòmica de noves maneres, basades en les lliçons apreses.



Recorda que la regió mediterrània ens ofereix una oportunitat com a espai compartit per poder
aprofitar la seva diversitat, però que, en ser una zona de biodiversitat, és fonamental i més que urgent
actuar activament per tal de preservar l’equilibri entre la protecció de la biodiversitat i el creixement
econòmic.



Alerta que pot ser que aquesta crisi passi, però que l'emergència climàtica seguirà existint: la nostra
regió mediterrània s’està escalfant un 20% més ràpid que la mitjana mundial.



Sosté que l'economia s’ha de desenvolupar d’una manera diferent, enfocada cap a un consum i una
producció sostenibles per tal de garantir una millora de l’economia circular.



Insisteix en la importància del Pacte Verd Europeu, l’Agenda 2030, i els fulls de ruta dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible. Les conseqüències de la crisi del SARS-CoV-2 no haurien de suposar un
fre per a aquestes iniciatives. Segueixen sent totalment vàlides i haurien de ser considerades com a
maneres d’accelerar el nostre canvi de paradigma per reconstruir les nostres societats d’una manera
més sostenible.



Per tot plegat, demana el reforçament dels fons de cooperació territorial concedits a les regions de
sud d’Europa i del Mediterrani.



Aconsella que els nous fons i programes previstos per al proper període tinguin un fort caràcter social
per tal de garantir els drets humans i la millora dels serveis públics,



Insisteix que cal enfortir la solidaritat amb els països veïns mitjançant programes específics i dedicanthi més fons. Ara té més sentit que mai.
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