Avaldus
„Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!“
Ühine üleskutse ühtekuuluvuspoliitika alliansilt (#CohesionAlliance)
Ühtekuuluvuse kui Euroopa Liidu üldise väärtuse tugevdamine on pakilisem kui kunagi varem.
Viimase aja kriisid, nagu jätkuva kliimaga seotud hädaolukorra tagajärjed, COVID-19 pandeemia,
sõda Ukrainas ja praegused toidu- ja energiahindade tõusust tingitud rekordilised inflatsioonimäärad
tuletavad meelde vajadust suurema ühtekuuluvuse järele.
Ühtekuuluvuspoliitika alliansi partnerid kohustuvad üheskoos töötama välja ettepanekud
ühtekuuluvuspoliitika tugevdamiseks ja selle kohandamiseks 2027. aasta järgse perioodi
katsumustega. Neil on ühine arusaam muu hulgas järgmistest ühtekuuluvuspoliitika
aluspõhimõtetest:








ühtekuuluvuspoliitika on ELi olulisim investeerimispoliitika, mis hõlmab kõiki piirkondi,
linnu ja omavalitsusi
ühtekuuluvuspoliitika on ELi nähtavaim vahend kohalikul ja piirkondlikul tasandil, näidates
ELi toetust majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule
ühtekuuluvuspoliitika on pikaajaline arengupoliitika, millega edendatakse õiglast rohe- ja
digipööret ning kaasavat majanduskasvu
ühtekuuluvuspoliitika põhineb piirkondade ja linnadega koostöös toimuva eelarve
täitmise, partnerluse ja mitmetasandilise valitsemise põhimõtetel ning täiendavusel
ühtekuuluvuspoliitika on kohapõhise lähenemisviisiga ja liidu territoriaalset mitmekesisust
käsitlev poliitika. Selles pööratakse erilist tähelepanu piirkondadele, kus valitsevad erilised
ebasoodsad looduslikud ja demograafilised tingimused
ühtekuuluvuspoliitikaga toetatakse territoriaalset koostööd ning edendatakse solidaarsust
ja integratsiooni Euroopa piirkondades ja linnades ning mujal, eelkõige piiriülestes
piirkondades

Tuletame kõigile ELi ja liikmesriikide otsustajatele meelde ühtekuuluvuspoliitika asendamatut rolli
Euroopa integratsiooniprotsessis! Ühtekuuluvuspoliitika allianss tegeleb ka muu hulgas sellega,
kuidas



ületada ühtekuuluvuspoliitika fondide killustatus, tehes tööd eelarve jagatud täitmise alla
kuuluvate fondide tugevama ühise raamistiku ja koostoime nimel
parandada ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikku elluviimist, tagades, et kõik asjaomased ELi
poliitikavaldkonnad aitavad kaasa ühtekuuluvuse eesmärkide ja põhimõtete saavutamisele,
integreerides ELi õigusaktidesse ühtekuuluvuse mittekahjustamise põhimõtte, et säilitada
ühtekuuluvus üldeesmärgina, ning kasutades täiel määral ära hiljuti ühtekuuluvuspoliitika
raames kasutusele võetud paindlikkusmeetmeid











rakendada tõhusalt 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitikat, eelkõige tugevdades
Euroopa ja riiklikku toetust kohalike ja piirkondlike omavalitsuste suutlikkuse
suurendamiseks
muuta ühtekuuluvuspoliitikat veelgi lihtsamaks, vähendades juhtimis-, auditi- ja
kontrollieeskirjade keerukust korraldusasutuste ja toetusesaajate jaoks
tagada parem kooskõla ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa majanduse juhtimise vahel,
tuginedes pigem konstruktiivsele kui karistavale lähenemisviisile
parandada ühtekuuluvuspoliitikat nii, et see oleks rohkem tulemustele suunatud, ja uurida
edaspidi tulemuspõhise eelarvestamise ulatuslikumat kasutamist
teavitada paremini ühtekuuluvuspoliitika mõjust ja edust kohalikul ja piirkondlikul tasandil
viia tulevane ühtekuuluvuspoliitika paremini vastavusse piirkondade ja linnade praeguste
ja tulevaste suundumustega ruumilise planeerimise vallas ning tulevikusuundade
strateegilise analüüsi vajadust silmas pidades
tugevdada ühtekuuluvuspoliitika keskses rolli ELi üldises pikaajalises strateegias

Ühtekuuluvuspoliitika alliansiga (#CohesionAlliance) on kutsutud ühinema kohalikud kogukonnad,
linnad, omavalitsused ja piirkonnad, sotsiaalpartnerid ja muud sidusrühmad. Ühtekuuluvuspoliitika
alliansi partnerid teevad koostööd tugevama ühtekuuluvuspoliitika nimel praegu ja tulevikus.

