
FI 

 
 

#CohesionAlliance-kampanja EU:n vahvan koheesiopolitiikan 
varmistamiseksi vuoden 2020 jälkeen 

Koheesiopolitiikka on Euroopan unionin tärkein investointipolitiikka, jolla pyritään saavuttamaan EU:n 
perussopimuksessa asetettu tavoite taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta. 
Koheesiopolitiikalla on näin selkeä lisäarvo työpaikkojen, kestävän kasvun ja uudenaikaisen infrastruktuurin 
luomisen, rakenteellisten esteiden voittamisen, inhimillisen pääoman kasvattamisen sekä elämänlaadun 
parantamisen kannalta. Se mahdollistaa myös eri jäsenvaltioiden alueiden ja kuntien välisen yhteistyön samoin 
kuin aluetason yhteistyön yksityisen sektorin, tiede- ja tutkimuslaitosten ja työmarkkinaosapuolten kanssa. 

#CohesionAlliance-kampanjassa työskennellään yhdessä, jotta voidaan varmistaa vahva politiikka 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi Euroopan unionissa vuoden 2020 
jälkeen. Näin ollen allekirjoitamme seuraavat periaatteet ja kehotamme kaikkien unioni-, valtio-, alue- ja 
paikallistason toimielimien, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten edustajia tekemään samoin tulevina kuukausina. 

#CohesionAlliance-kampanjassa julistamme, että koheesiopolitiikka 

1. toimii pitkän aikavälin investointipolitiikkana kaikille Euroopan alueille tukemalla paikallis- ja 
aluetason kasvua ja edistämällä innovatiivisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen, energiasiirtymän, sosiaalisen 
osallisuuden sekä rajatylittävän, kansainvälisen ja alueiden välisen yhteistyön kaltaisilla aloilla. 

2. on entistä tarpeellisempaa ilmentämään unionin yhteisvastuullisuutta taloudellisten, sosiaalisten ja 
alueellisten erojen voittamiseksi, koska se tarjoaa kaikille unionin kansalaisille konkreettiset 
mahdollisuudet hyötyä Euroopan unionista heidän asuinpaikastaan riippumatta. 

3. edellyttää siihen liittyvän tiedotuksen parantamista, koska se on kansalaisia lähimpänä oleva unionin 
politiikka ja sillä on suoria vaikutuksia kansalaisten jokapäiväiseen elämään. 

4. on säilytettävä tehokkaana politiikkana, jolle osoitetaan riittävät varat, jotka koostuvat vähintään 
kolmanneksesta EU:n tulevasta talousarviosta ja jotka myönnetään tukina ja tarvittaessa 
rahoitusvälineiden välityksellä. 

5. perustuu nykyisiin Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin, joilla on yhteiset säännökset 

6. edellyttää kumppanuusperiaatteen ja paikkakohtaisen lähestymistavan vahvistamista niin, että 
voimistetaan paikallis- ja alueviranomaisten keskeistä roolia politiikan toteuttamisessa ja otetaan 
kaupunki- ja maaseutuyhteisöt aktiivisesti mukaan toimiin sekä edistetään välineitä, joilla voidaan 
käynnistää ja tukea paikallistason kehitystä yhdennettyjen strategioiden avulla. 

7. edellyttää koordinoinnin parantamista EU:n muiden politiikkojen kanssa tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi ottamalla huomioon eurooppalaisten kuntien, kaupunkien ja 
alueiden erityispiirteet. 

8. ei kaipaa rasitteekseen ehtoja, joiden täyttymiseen paikallis- ja aluetaso ja muut tuensaajatahot eivät voi 
vaikuttaa mitenkään. 

9. tarvitsee yksinkertaistamista ja kehittämistä, joka perustuu varoja käyttävien hallintotasojen välisen 
luottamuksen lisäämiseen sekä aiempaa joustavampaan ja eriytetympään lähestymistapaan. 
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