#CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja
selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
#CohesionAlliance-ryhmittymä jatkaa poliittista toimintaansa covid-19-kriisin jälkeisessä Euroopassa ja pyrkii
vahvistamaan yhteenkuuluvuuden aseman Euroopan unionin perusarvona ja unionin kaiken politiikan ja
investointitoiminnan keskeisenä tavoitteena. Covid-19-kriisi on osoittanut, että solidaarisuutta, vastuullisuutta
ja yhteenkuuluvuutta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, jotta voidaan huolehtia siitä, ettei yksikään ihminen
tai alue jää oman onnensa nojaan.
Euroopan kaikenkokoiset alueet, kaupungit ja kunnat tarjoavat asukkailleen jo nyt monia keskeisiä palveluja,
kuten sairaanhoitoa ja sosiaalipalveluja. Tämä on ollut ratkaisevan tärkeää pyrittäessä selviytymään covid-19pandemian vaikutuksista, mutta kustannukset ovat olleet valtavat. Alueellinen ja paikallinen
investointikapasiteetti on nyt heikentynyt huomattavasti.
Tavoitteenamme on varmistaa, että EU tarjoaa jäsenvaltioille, alueille, kaupungeille ja kunnille merkittävää
taloudellista tukea. Ne ovat covid-19-kriisissä etulinjassa, ja EU:n on vuosien 2021–2027 talousarvionsa ja
pandemianjälkeisen elpymissuunnitelmansa keinoin autettava niitä suojelemaan asukkaitaan, tukemaan
paikallista taloutta, vahvistamaan paikallisyhteisöjen kykyä selviytyä ja palautua kriiseistä ja luomaan
kestäväpohjaista tulevaisuutta. Koska vallitseva kriisitilanne uhkaa syventää jäsenvaltioiden välisiä ja sisäisiä
eroja, kuilu kehittyneiden ja vähemmän kehittyneiden yhteisöjen välillä kasvaa, ellei EU toteuta koordinoituja
toimia oikeaan aikaan.
EU:n elpymissuunnitelman ja vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymistä silmällä
pitäen toistamme #CohesionAlliance-kampanjan pääperiaatteet ja kehotamme kaikkia unioni-, valtio-, alue- ja
paikallistason päättäjiä sekä elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan vastuuhenkilöitä tukemaan tätä
julkilausumaa.
#CohesionAlliance-kampanjassa julistamme, että
1.

EU:n monivuotinen rahoituskehys on olennainen väline, jonka avulla yhteenkuuluvuutta, lähentymistä ja
kilpailukykyä voidaan edistää Euroopan unionin kaikkien kansalaisten hyväksi heidän asuinpaikastaan
riippumatta. Ehdotetun elpymissuunnitelman resurssien kanavoinnissa olisi sovellettava alhaalta ylöspäin
suuntautuvaa lähestymistapaa, ja sen yhteydessä olisi hyödynnettävä sekä avustuksia että rahoitusvälineiden
vipuvaikutusta ja kunnioitettava kumppanuusperiaatetta.

2.

kaikenkokoisille alueille, kaupungeille ja kunnille avoin vahva, näkyvä ja tehokas koheesiopolitiikka
on välttämätöntä, jotta kehityseroja voidaan pienentää, jotta näitä yhteisöjä voidaan auttaa elpymään covid19-kriisistä ja jotta voidaan edetä sellaisissa keskeisissä poliittisissa hankkeissa ja haasteissa kuin Euroopan
vihreän kehityksen ohjelma, kestävän kehityksen tavoitteet, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja
digitalisaatio. Huomiota olisi kiinnitettävä sekä kaupunkialueisiin, jotka toimivat vihreän ja digitaalisen
muutoksen moottoreina, että alueisiin, jotka kärsivät vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä
haitoista.

3.

EU:n kaikkien toimintapolitiikkojen on tuettava yhteenkuuluvuustavoitteen saavuttamista, jotta voidaan
vahvistaa kaikenkokoisten alueiden, kaupunkien ja kuntien selviytymis- ja palautumiskykyä, rakentaa
taloutta uudelleen sekä edistää kestävää kehitystä ja kehittää unionin alueellista ja sosiaalista rakennetta.
Ehdotetun elpymissuunnitelman onnistuminen edellyttää näiden yhteisöjen täysipainoista osallistumista, sillä
terveys- ja sosiaalipalvelut ja selviytymis- ja palautumisvalmiudet kuuluvat valtaosin paikallis- ja aluetason
toimivaltaan.

4.

eräiden koheesiopolitiikan vahvistamiseksi ehdotettujen toimien väliaikaisuus ei saisi heikentää pitkän
aikavälin koheesiopoliittista toimintamallia. Koheesiopolitiikan on säilyttävä investointipolitiikkana,
joka perustuu lisävaroihin, joiden turvin pystytään vastaamaan kaikkien alueiden tarpeisiin koko
ohjelmakauden ajan.
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5.

kumppanuuden, monitasoisen hallinnon ja paikkalähtöisen toimintatavan periaatteet sekä
työmarkkinaosapuolten ja talouselämän osapuolten osallistuminen koheesiopolitiikan suunnitteluun
ja toteuttamiseen ovat ratkaisevia paitsi koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamisen myös kansallisten
elpymis- ja palautumissuunnitelmien kehittämisen kannalta. Paikallis- ja alueviranomaisilla on parhaat
edellytykset arvioida paikallis- ja aluetason investointitarpeita, ja ne on otettava täysipainoisesti mukaan
päätöksentekoon, joka koskee investointien (uudelleen)suunnittelua REACT-EU-välineen puitteissa sekä
elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoa.

6.

viimeaikaiset joustavoittamistoimenpiteet ja toimet koheesiopolitiikan yksinkertaistamiseksi olisi
säilytettävä osana kriisimekanismia ja aktivoitava seuraavalla ohjelmakaudella uudelleen vain uuden
kriisin puhjetessa. Kaupunkialueiden kestävään kehitykseen varatut vähimmäismäärärahat on turvattava
jatkossakin, sillä kyse on elintärkeistä investoinneista kaupunkien selviytymis- ja palautumiskyvyn
vahvistamiseksi tulevaisuudessa. Koheesiopolitiikan yksinkertaistaminen on Next Generation
EU -elpymisvälineen ohella ratkaisevan tärkeää myös elvytystoiminnan kannalta, kunhan keskittäminen ei
lisäänny.

7.

on ehdottoman tärkeää, että covid-19-kriisin taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten korjaamiseen ja
lieventämiseen käytettävät elvytysvälineet tukevat koheesiopolitiikkaa ja että ne täydentävät
rakennerahastoja, EU:n kilpailupolitiikkaa ja EU:n muita rahoitusohjelmia ja ne on koordinoitu
hyvin näiden kanssa eivätkä ne johda alun perin kaikille jäsenvaltioille ja alueille tarkoitetun
koheesiopoliittisen tuen leikkaamiseen.

8.

Euroopan entistä tiiviimmän alueellisen yhteistyön keinoin on autettava ihmisiä, yhteisöjä ja yrityksiä
tekemään yhteistyötä yli rajojen ja selviytymään kriisin kielteisistä vaikutuksista sekä vauhditettava talouden
elpymistä. Nykyisillä ja uusilla EU-ohjelmilla, kuten uudella alueiden välisten innovointi-investointien
välineellä, on ratkaiseva merkitys pyrittäessä tukemaan älykkään erikoistumisen strategioihin perustuvien
eurooppalaisten teollisuus- ja innovointiarvoketjujen kehittämistä. Tässä yhteydessä on myös tehostettava
eurooppalaisen rajanylisen mekanismin käyttöä.

9.

vuosien 2021–2027 koheesiopoliittiset ohjelmat on käynnistettävä ajallaan ja järjestelyjä vuosien
2014–2020 ohjelmien saattamiseksi vaiheittain päätökseen on jatkettava pidempään, jotta nykyisestä
kriisistä voidaan selvitä ja pystytään valmistelemaan pitkän aikavälin kehitysstrategioita. Viivästysten
varalta on oltava siirtymäjärjestelyjä ja lisävaroja, ettei rahoitus katkea kahden ohjelmakauden välillä.

10. EU:n ja jäsenvaltioiden johtajien tulee täyttää velvollisuutensa kansalaisia kohtaan ja sopia seuraavasta
monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymisstrategiasta, jotta koheesiopoliittiset ohjelmat saadaan
käyntiin ajallaan 1. tammikuuta 2021.
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