Julkilausuma
”Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!”
#CohesionAlliance-yhteenliittymän yhteinen kehotus
Yhteenkuuluvuuden vahvistaminen Euroopan unionin yleisenä arvona on tärkeämpää kuin
koskaan. Viimeaikaiset kriisit, kuten meneillään olevan ilmastohätätilan, covid-19-pandemian ja
Ukrainan sodan seuraukset sekä elintarvikkeiden ja energian hintojen nousun aiheuttama nykyinen
ennätyksellinen inflaatio muistuttavat tarpeesta lisätä yhteenkuuluvuutta.
#CohesionAlliance-yhteenliittymän osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä laatiakseen yhteisiä
ehdotuksia koheesiopolitiikan lujittamiseksi ja sen mukauttamiseksi vuoden 2027 jälkeisen kauden
haasteisiin. Kumppaneilla on yhteinen käsitys koheesiopolitiikan keskeisistä periaatteista, joita ovat
muun muassa seuraavat:









Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein investointipolitiikka, joka kattaa kaikki alueet, kaupungit
ja kunnat.
Koheesiopolitiikka on paikallis- ja aluetasolla EU:n näkyvin väline, joka osoittaa EU:n
tukevan taloudellista, sosiaalista ja alueellista kehitystä.
Koheesiopolitiikka
on
pitkän
aikavälin
kehityspolitiikkaa,
jolla
edistetään
oikeudenmukaista, vihreää ja digitaalista siirtymää ja osallistavaa kasvua.
Koheesiopolitiikka perustuu alueiden ja kuntien kanssa toteutettavan yhteisen
hallinnoinnin, kumppanuuden ja monitasoisen hallinnon periaatteisiin sekä
täydentävyyteen.
Koheesiopolitiikassa noudatetaan paikkalähtöistä lähestymistapaa, jossa otetaan
huomioon Euroopan unionin alueellinen monimuotoisuus. Siinä kiinnitetään huomiota
etenkin alueisiin, joilla on erityisiä luontoon ja väestöön liittyviä haittoja.
Koheesiopolitiikalla tuetaan alueellista yhteistyötä ja edistetään solidaarisuutta ja
yhdentymistä Euroopan alueilla ja kunnissa ja muuallakin erityisesti raja-alueilla.

Muistutamme kaikkia EU:n ja jäsenvaltioiden päättäjiä koheesiopolitiikan korvaamattoman
tärkeästä roolista Euroopan yhdentymisprosessissa. #CohesionAlliance-yhteenliittymä käsittelee
myös koheesiopolitiikan näkökohtia, joita ovat muun muassa seuraavat:



Poistetaan koheesiopolitiikan rahastojen hajanaisuus pyrkimällä vahvempaan yhteiseen
kehykseen ja yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen synergioihin.
Parannetaan koheesiopolitiikan tehokasta täytäntöönpanoa varmistamalla, että kaikki
asianomaiset EU:n politiikat edistävät yhteenkuuluvuuden tavoitteiden ja periaatteiden
saavuttamista, sisällyttämällä koheesioon kohdistuvien haittavaikutusten välttämisen
periaate EU:n lainsäädäntöön sen varmistamiseksi, että yhteenkuuluvuus säilyy yleisenä
tavoitteena, ja hyödyntämällä täysimääräisesti koheesiopolitiikan puitteissa äskettäin
käyttöön otettuja joustotoimenpiteitä.












Varmistetaan vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikan tehokas täytäntöönpano erityisesti
vahvistamalla EU:n ja jäsenvaltioiden tukea alue- ja paikallisviranomaisten valmiuksien
kehittämiseen.
Yksinkertaistetaan edelleen koheesiopolitiikkaa hallinto-, tarkastus- ja valvontasääntöjen
monimutkaisuuden vähentämiseksi hallintoviranomaisten ja edunsaajien hyödyksi.
Varmistetaan koheesiopolitiikan ja Euroopan talouden ohjausjärjestelmän parempi
yhteensovittaminen, joka perustuu pikemminkin rakentavaan kuin rankaisevaan
lähestymistapaan.
Parannetaan koheesiopolitiikan tulossuuntautuneisuutta ja tarkastellaan tulevaisuudessa
tulosbudjetointiin perustuvan rahoituksen käytön laajentamista.
Parannetaan tiedottamista koheesiopolitiikan vaikutuksista ja onnistumisesta paikallis- ja
aluetasolla.
Mukautetaan koheesiopolitiikan tulevaisuus entistä vahvemmin alueiden ja kuntien
nykyisiin ja tuleviin suuntauksiin aluesuunnittelun osalta, strategisen ennakoinnin tarve
mukaan lukien.
Vahvistetaan
koheesiopolitiikan
keskeistä
asemaa
EU:n
pitkän
aikavälin
kokonaisstrategiassa.

Paikallisyhteisöjä, kaupunkeja, kuntia ja alueita, työmarkkinaosapuolia ja muita sidosryhmiä
kehotetaan liittymään #CohesionAlliance-yhteenliittymään. #CohesionAlliance-yhteenliittymän
osapuolet tekevät yhteistyötä koheesiopolitiikan vahvistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

