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#CohesionAlliance tugeva ELi ühtekuuluvuspoliitika heaks pärast 
2020. aastat 

Ühtekuuluvuspoliitika on ELi peamine investeerimispoliitika, mille eesmärk on saavutada aluslepingu eesmärke 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse osas. Sel viisil on ühtekuuluvuspoliitika toonud selge 
lisaväärtuse töökohtade loomisel, jätkusuutliku majanduskasvu ja kaasaegse taristu edendamisel, struktuuriliste 
takistuste ületamisel, inimkapitali tugevdamisel ja elukvaliteedi parandamisel. Samuti võimaldab ta koostööd eri 
liikmesriikide piirkondade, linnade ja valdade vahel ning koostööd erasektori, teadusasutuste ja 
sotsiaalpartneritega piirkondlikul tasandil. 

#CohesionAlliance’i raames teeme me koostööd tugeva poliitika loomiseks, et edendada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidus pärast 2020. aastat. Seetõttu juhindume me järgmistest 
põhimõtetest ja kutsume kõigi Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi institutsioonide, kodanikuühiskonna 
ja ettevõtete esindajaid järgnevatel kuudel sama tegema. 

#CohesionAlliance’i liikmetena kinnitame me, et ühtekuuluvuspoliitika... 

1. toimib pikaajalise investeerimispoliitikana kõigis Euroopa piirkondades, et toetada majanduskasvu ja 
töökohtade loomist kohalikul ja piirkondlikul tasandil, edendades innovatiivseid lahendusi sellistes 
küsimustes nagu kliimamuutused ja energiaüleminek, sotsiaalne kaasatus, samuti piiriülese, 
riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö alal; 

2. on vajalikum kui kunagi varem Euroopa solidaarsuse väljendusena, et ületada majanduslik, sotsiaalne 
ja territoriaalne lõhe, andes igale kodanikule, sõltumata tema elukohast Euroopas, reaalse võimaluse 
Euroopa Liidust kasu saada; 

3. vajab paremat tutvustamist, kuna tegemist on kodanikule kõige lähemal oleva poliitikavaldkonnaga, millel 
on otsene mõju inimeste igapäevaelule; 

4. peab jätkuvalt olema tõhus poliitikavaldkond piisavate vahenditega, mis moodustavad vähemalt ühe 
kolmandiku ELi tulevasest eelarvest ja mida pakutakse toetuste ja vajaduse korral rahastamisvahendite 
kaudu; 

5. peab põhinema olemasolevatel Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidel ning ühistel sätetel; 

6. nõuab partnerluspõhimõtte ja kohapõhisele lähenemise tugevdamist, kindlustades kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste võtmerolli poliitika elluviimisel, kaasates aktiivselt linna- ja maakogukondi ja 
edendades vahendeid, et käivitada ja toetada kohalikku arengut integreeritud strateegiate abil; 

7. peab olema paremini kooskõlastatud teiste ELi poliitikavaldkondadega võrdsete tingimuste alusel, 
võttes arvesse Euroopa Liidu kohalike omavalitsuste, linnade ja piirkondade erijooni; 

8. ei tohi sõltuda tingimustest Euroopa tasandil, mida ei saa mõjutada kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused ega muud abisaajad; 

9. vajab lihtsustamist ja parandamist, mis tugineb suuremal usaldusel vahendeid rakendavate 
valitsemistasandite vahel ja diferentseeritud lähenemisel. 
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