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Euroopa Regioonide Komitee poliitilised
prioriteedid 2020–2025

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, keda Euroopa Regioonide Komitee ELis esindab, on alati olnud Euroopa
demokraatia selgroog. Hiljutine COVID-19 pandeemia näitas, et kohalikud ja piirkondlikud juhid on kohalike kogukondade
liikumapanev jõud, kes reageerivad hädaolukorras ja juhivad ELi majanduse taastamist. Eesmärk tuua Euroopa inimestele
lähemale meie külade, linnade ja piirkondade kaudu on seega komitee esmane ülesanne, mille saavutamise tarvis
seadsime kolm peamist prioriteeti.
Kõik otsused tuleb teha kodanikele
võimalikult lähedal ja kooskõlas
subsidiaarsuse põhimõttega.
See hõlmab kohalike ja piirkondlike
omavalitsuste rolli tutvustamist ja
tugevdamist ELis.
Euroopa tulevikku käsitlev konverents
on võimalus parandada ELi toimimist,
jagades ja laiendades edukaid
kodanikuosaluse tavasid, mille meie
liikmed on oma valimisringkondades
välja töötanud, ning reformides ELi
otsustusprotsessi.
Samuti töötame jätkuvalt selle nimel,
et ELi uued õigusaktid vähendaksid
meie piirkondades halduskoormust ja
rakendamiskulusid.

Kõigi Euroopa tasandi otsuste
langetamisel tuleks silmas pidada
meie võetud kohustust tulla toime
suurte ühiskondlike muutustega,
millega meie külad, linnad ja
piirkonnad silmitsi seisavad.
Nende hulka kuuluvad üleilmsed
pandeemiad, rohe- ja digiüleminek,
demograafilised probleemid ja
rändevood.
Kui meil õnnestub selliste
üleminekutega üheskoos ja
tugevamana toime tulla, annab
see meile võimaluse oma tulevikku
ise kujundada ja suurendada
vastupanuvõimet kohalikes
kogukondades.

Me edendame ühtekuuluvust
kui põhiväärtust kõigis ELi
poliitikavaldkondades ja
programmides.
Ühtekuuluvuse edendamiseks
Euroopas on tarvis ammendavat
pikaajalist ELi eelarvet, mis
pakub kõigile piirkondadele ja
linnadele piisavalt struktuuri- ja
ühtekuuluvusvahendeid ning
põllumajandusinvesteeringuid.
Kuid ühtekuuluvus on midagi enamat
kui lihtsalt raha: see on väärtus, mis
viib kestliku majanduskasvuni, loob
pikaajalisi tööhõivevõimalusi kõigi
jaoks ning pakub kohalikele oludele
kohandatud meetmeid, mis vastavad
elanike vajadustele.

Kõik meie prioriteedid kajastuvad kaasaegsetes ja dünaamilistes teabekampaaniates, mis saadavad tugeva sõnumi ELi,
selle piirkondade, linnade ja külade tõelise lisaväärtuse kohta.
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Netherlands
12 provinces
415 municipalities

Luxembourg
3 districts
12 cantons
106 municipalities

Saksamaa
16 liidumaad
u 12 900 kohaliku omavalitsuse üksust
(295 maakonda, maakonna õigustega
linnad, linnad, vallad)

Taani
5 piirkonda
2 eristaatusega piirkonda: Fääri saared
ja Gröönimaa
98 kohaliku omavalitsuse üksust

Sweden
20 county councils (including
4 regions)
290 municipalities

Belgia
3 maakonda
3 kogukonda
10 provintsi
589 kohaliku omavalitsuse üksust

Soome
18 maakonda
1 autonoomne maakond
(16 omavalitsusüksusega Ahvenamaa
maakond)
313 kohaliku omavalitsuse üksust

Canarias

Guyane

Iirimaa
2 regionaalkogu
8 piirkondlikku haldusüksust
29 krahvkonda
5 linna
80 kohaliku omavalitsuse üksust

Mayotte

Açores

Guadeloupe
Martinique

Réunion

Madeira

Eesti
15 maakonda
226 kohaliku omavalitsuse üksust
(33 linna ja 193 valda)
Latvia
5 regions
9 cities
110 municipalities
Lithuania
60 municipalities
Poland
16 regions
379 districts
2 479 municipalities (urban and
rural municipalities)
65 municipalities with the special
status of districts
City of Warsaw with special status
Czech Republic
14 regions
6 251 municipalities

Prantsusmaa
13 piirkonda
(ja 5 ülemerepiirkonda)
102 departemangu
36 699 kohaliku omavalitsuse üksust

Slovakia
8 self-governing regions
79 administrative districts
2 922 municipalities

Portugal
2 autonomous regions (Azores and
Madeira)
18 districts
308 municipalities
4 261 parishes
2 metropolitan areas (Lisbon and
Oporto)

Romania
8 development regions
42 departments including the
capital, Bucharest
103 larger cities, 217 towns
2 853 rural municipalities
Bulgaaria
6 planeerimispiirkonda
28 piirkonda
264 kohaliku omavalitsuse
üksust
3850 haldusüksust (külad ja
linnaosad)

Hispaania
17 autonoomset piirkonda
2 autonoomset linna (Ceuta ja Melilla)
50 provintsi
8116 kohaliku omavalitsuse üksust

Ungari
19 komitaati
3152 kohaliku omavalitsuse
üksust (3128 linna ja valda,
23 komitaadi õigustega linna ja
23 linnaosaga pealinn Budapest)

Itaalia
20 maakonda (15 tavapärast ja
5 eristaatusega)
2 autonoomset provintsi (Bolzano
ja Trento)
107 provintsi
15 linnastut
8091 valda

Austria
9 liidumaad
99 ringkonda (sh 15 linna)
2357 kohaliku omavalitsuse üksust

Slovenia
12 regions
58 decentralised administrative units
212 municipalities

Malta
5 administrative entities grouping
the local councils16 administrative
communities
68 local councils

Horvaatia
21 piirkonda (sh pealinn Zagreb)
127 linna
429 valda

Kreeka
7 detsentraliseeritud haldusüksust
13 piirkonda
325 kohaliku omavalitsuse üksust

Küpros
6 piirkonda
39 linna
478 kohaliku omavalitsuse üksust
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on piirkondade, linnade ja inimeste sotsiaalne,
majanduslik ja territoriaalne ühtekuuluvus vajalik
mitte ainult Euroopa majanduse pikaajalise tuleviku
kindlustamiseks, vaid ka Euroopa Liidu tugevuse
tõestamiseks. EL peab tagama piisavad vahendid
regionaal- ja põllumajanduspoliitikale, kuid tuleb
veelgi kaugemale minna. Ühtekuuluvus peab
olema kesksel kohal ühenduse prioriteetides,
poliitikas ja programmides, et siduda Euroopa
kogukondi.

Majandus-, rände- ja COVID-19 kriisid on näidanud,
et vaid ühendatud ressursside ja koostöö abil
saab Euroopa oma elanike huvisid kõige paremini
teenida. Seistes silmitsi uute väljakutsetega, on
Euroopa iga kord toetunud oma kohalikele ja
piirkondlikele omavalitsustele, et reageerida ja leida
lahendusi meie kogukondadele.
See on nii ka praegu. Kriisi enneolematu olemuse
tõttu peab Euroopa näitama üles ühtsust ja
solidaarsust, toetades oma miljoni kohaliku ja
piirkondliku poliitiku jõupingutusi. Kohalike ja
piirkondlike juhtide panus on ja jääb keskseks
pandeemia peatamisel, avalike teenuste osutamise
jätkamisel, töökohtade kaitsmisel, VKEde
toetamisel ning taastumise ettevalmistamisel.
Elude ja majanduse päästmine ning kõigi kohalike
kogukondade toetamine on sünonüümid.
Inimestele lähemal oleva, sidusa, vastupidava
ja jätkusuutliku Euroopa ülesehitamine on
järgmise viie aasta jooksul meie peamine
prioriteet.
Selle saavutamiseks keskendume demokraatia
tugevdamisele ja kaitsmisele. Euroopa
demokraatiat tuleb ajakohastada, et see vastaks
paremini elanike vajadustele. Euroopa tulevikku

käsitlev konverents on võimalus muudatuste
tegemiseks, andes kohalikele ja piirkondlikele
omavalitsustele ELis suurema rolli. Me jätkame
kohalikul tasandil Euroopa ja selle põhiväärtuste
– sh sõnavabaduse, võrdsuse, inimõiguste ja
liikumisvabaduse – eest seismist. Need väärtused
on demokraatia tuleviku jaoks üliolulised.
Teiseks peame me ELi jõupingutused suunama
sellele, et toetada kõiki linnu ja piirkondi
toimetulekul põhjalike muutustega, millega nad
praegu silmitsi seisavad. Muu hulgas tuleb tagada,
et EL aitab neil pandeemiale reageerida ja sellest
taastuda. Samuti ei tohi Euroopa tähelepanuta jätta
kliimaalast hädaolukorda, demograafilisi muutusi,
rännet ja digiüleminekut. Kõik need väljakutsed
nõuavad sidusat, integreeritud ja kohalikku Euroopa
lähenemisviisi, mis toetab kõiki elanikke. See, kuidas
Euroopa reageerib nendele muutustele ja väljub
pandeemiast, määrab Euroopa Liidu tuleviku.
Kolmandaks tuleb tugevdada ühtekuuluvust
kui põhiväärtust ja see peab olema Euroopa
tuleviku suunanäitaja. Sellisel ebakindlal ajal

Euroopa peab tingimata ühtselt reageerima
ning investeerima kõikidesse piirkondadesse ja
linnadesse, et kindlustada meie elanike tulevik.
Nüüd peab Euroopa Liit rohkem kui kunagi varem
kasutama kõiki oma ressursse, ajakohastama oma
demokraatlikku ja institutsioonilist struktuuri ning
näitama, et ta tegutseb iga kohaliku kogukonna ja
iga elaniku huvides.

Apostolos Tzitzikostas
Euroopa Regioonide Komitee president
Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner, Kreeka
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Vasco Alves Cordeiro

Euroopa Regioonide Komitee
esimene asepresident

@VascoCordeiro3
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Pärast pikka ja rasket taastumist finantskriisist
on COVID-19 vastane võitlus ja selle üldine
mõju uus häirekell, et tuletada ELi juhtidele
meelde vajadust tugevama ja õiglasema
Euroopa, jõulisema ELi ja teistsuguse tööviisi
järele, et tagada paremad tulemused. Ainult
kõigi tasandite vaheline solidaarsus ja ühised
meetmed võimaldavad meil lahendada
probleeme, millega liikmesriigid ja piirkonnad
üksi toime ei tule. Euroopa projekti enda
huvides on oluline meeles pidada, et inimesed
ei oota ELilt mitte ainult seda, et see tegutseks
nende nimel. Olen veendunud, et sellise tohutu
väljakutsega tegelemisel ootavad inimesed ELilt
ka seda, et see viiks meid tegudeni, pakkudes
tõhusaid, kiireid ja nähtavaid vastuseid paljudele
pandeemiast tulenevatele probleemidele.
Ilma ühtekuuluvuseta ei ole ka liitu. Piirkondade
ja liikmesriikide vahelised arenguerinevused on
endiselt märkimisväärsed ning need tulevad
pandeemia tagajärgedega tegelemisel veelgi
enam esile. EL peab toetama piirkondlikku
arengut, et võidelda sotsiaalse, majandusliku ja

valivad ELi kodanikud. Need poliitikud on meie
inimeste toetamiseks igas kriisis esirinnas ja nad
peaksid seetõttu olema täielikult kaasatud ELi
igapäevatöösse.

territoriaalse ebavõrdsuse ja erinevuste vastu
ning pakkuda tuge, mida kodanikud vajavad
ja nõuavad. Seepärast pooldame me kohaliku
ja piirkondliku tasandi poliitikutena tugevat
ja detsentraliseeritud Euroopa eelarvet, mis
sisaldaks täiendavaid vahendeid tervishoiu-,
kliima- ja rändesektori uute ja esilekerkivate
prioriteetide jaoks. Samuti kutsume üles läbi
vaatama eelarve-eeskirju, et toetada tugevaid
avaliku sektori investeeringuid ja tõhusaid
avalikke teenuseid kohalikul ja piirkondlikul
tasandil. Ühtekuuluvuspoliitika on ideaalne
raamistik, et jõuda sotsiaalse ja majandusliku
taastumiseni, mida Euroopa vajab oma
juhtpositsiooni kindlustamiseks maailmas.
See võimaldab meil luua progressiivsema ja
jätkusuutlikuma Euroopa, mis hoolitseb oma
kodanike ja keskkonna eest.
Sõltumata oma geograafilisest asukohast,
suurusest või jõukusest, peaks iga piirkond
ja linn mandril või äärepoolseimates
piirkondades olema osa Euroopa projektist,
sest iga inimene on oluline. Need linnad ja
piirkonnad moodustavad demokraatliku aluse,
millele peavad ELi juhid Euroopa uuesti üles
ehitama. Seda tuleb teha koostöös enam kui
miljoni kohaliku ja piirkondliku poliitikuga, kelle

Järgmise viie aasa jooksul näitab komitee
eeskuju ning juhib taas tähelepanu linnade ja
piirkondade prioriteetidele liidu tuleviku jaoks.
Me teeme koostööd Euroopa institutsioonidega
ning oma Euroopa, riikliku ja kohaliku tasandi
partneritega.. Meie ülesanne on EL meie
linnades ja piirkondades elanikele
lähemale tuua.

Vasco Alves Cordeiro
Euroopa Regioonide Komitee esimene
asepresident
Assooride autonoomse piirkonna valitsuse
juht, Portugal
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Tuua Euroopa inimestele lähemale:
demokraatia ja ELi tulevik

14

1

Prioriteet nr

Tarvis on järele mõelda, kuidas
demokraatia tänapäeval toimib.
Meie peamine prioriteet on tuua Euroopa
oma elanikele lähemale ja tugevdada Euroopa demokraatiat kõigil valitsustasanditel. Eesmärk on parandada ELi toimimist,
et liidu poliitika ja programmid vastaksid
elanike tegelikele vajadustele. Me peame
Euroopa Liitu ajakohastama, et see vastaks tõhusamalt inimeste vajadustele.
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Vabadus

Kohalik demokraatia

ELi põhiväärtus

Koostöö ELi
peamiste poliitiliste
rühmituste vahel

Suhted piirkondlike/
kohalike võrgustike,
ühenduste ja Brüsseli
kontoritega
Koostöö
laienemisprotsessis
osalevate riikide ja ELi
naaberriikidega

Kodanike usaldus 1 miljoni
ELi kohaliku ja piirkondliku
tasandi juhi vastu
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Euroopa tulevikku käsitlev
konverents
Sünergia piirkondlike ja riiklike
parlamentide ning Euroopa
Parlamendi vahel
ELi institutsioonidevahelised
suhted
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ELi demokraatliku struktuuri
parandamine

1

Prioriteet nr

sed ja identiteet

Inimõigused ja
võrdõiguslikkus

Õigusriigi põhimõte

Tuua Euroopa inimestele lähemale:
demokraatia ja ELi tulevik

Kohalikud dialoogid
Naiste poliitikas
osalemise suurendamine
Noored kohalikul
tasandil valitud poliitikud
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Koostöö kohalike ja piirkondlike
poliitikutega

Kodanike kuulamine ja
nendega suhtlemine

Iga-aastane
kohalik ja piirkondlik
baromeeter

Kohaliku demokraatia
järelevalve
Tõendipõhisus

Kolmemõõtmeline demokraatia:
Euroopa, riiklik ja piirkondlik/
kohalik

Paremad ELi õigusaktid:
tulevikuks valmis

Subsidiaarsus

Rohujuure tasandini
jõudmine
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Juhtida põhjalikke sotsiaalseid muutusi:
ehitada üles vastupanuvõimelised piirkondlikud
ja kohalikud kogukonnad

18

2

Prioriteet nr

Tuleb reageerida põhjalikele
muutustele, millega meie piirkonnad,
linnad, ja külad praegu silmitsi seisavad
Üleilmsed pandeemiad, kliimaalased, digitaalsed ja demograafilised muutused ning
rändevood mõjutavad tugevalt iga piirkonda, linna ja küla Euroopas. ÜRO kestliku arengu eesmärkidest lähtuvalt otsime
lahendusi, et EL toetaks piisavalt kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi tulevastele hädaolukordadele reageerimisel ja nende kogukondades toimuvate ühiskondlike
muutustega tegelemisel.
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Ikoonide autor Freepik (www.flaticon.com)

Nullsaaste
Energiatõhusus

Kliimaneutraalsuse
saavutamine ELis
2050. aastaks

Keskkonnah

Ringmajandus
Bioloogilise
mitmekesisuse
kaitsmine

Keskkonnahoidlik
liikuvus
Euroopa roheline
kokkulepe

Maaelu areng

Parem
koordineerimine
Euroopa tasandil
ELi jätkusuutlik
taastumine kõigi
kogukondade jaoks
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Kohalike kogukondade
vastupanuvõime tugevdamine

Katastroofide ohjamine
piirkondades ja linnades

Ulatuslik, humanitaarne
ja õiglane

Ränne

Integratsiooni
toetamine

Inimkaubanduse
vastu võitlemine

Demograafilis

Kestlik majanduskasv

2

Prioriteet nr

hoidlik areng

sed muutused

Ülemaailmne
toetus bioloogilisele
mitmekesisusele ja
kliimameetmetele

Juhtida põhjalikke sotsiaalseid muutusi:
ehitada üles vastupanuvõimelised piirkondlikud ja kohalikud kogukonnad
ELi digitaalsed
piirkonnad ja linnad

Haridus, koolitus ja
oskused

Digitaalse lõhe
vähendamine
ÜRO kestliku arengu eesmärgid
Taristu ja ühenduvus
Rahvastiku vananemise,
vähenemise ja rahvastikukao
ohjamine
Ajude äravool

Digitaalsed
avalikud teenused ja
stiimulid kohalikele
ettevõtjatele

Kvaliteetsed töökohad,
sotsiaalõigused
ning töö- ja eraelu tasakaal

5G kasutuselevõtt
kohalikul ja
piirkondlikul tasandil
21

Ühtekuuluvus, meie põhiväärtus:
ELi kohapõhised poliitikameetmed
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3

Prioriteet nr

EL tegutseb oma inimeste
ja nende kodukohtade huvides

Meie kolmas prioriteet on tagada majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ja sellega arvestamine kõigis ELi poliitikameetmetes, mis
mõjutavad inimesi ja nende kodukohti
(nn kohapõhised poliitikameetmed). See
näitab ühtekuuluvuse lisaväärtust mitte
ainult poliitikana, vaid ka põhiväärtusena,
millest peavad lähtuma kõik ELi poliitikameetmed. Ühtekuuluvus ei ole raha, see
on meie põhiväärtus.
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#CohesionAlliance
Arukas liikuvus
Kõigile piirkondadele
ja linnadele

Piiriülene koostöö

Linna- ja
maapiirkondade vahelise
lõhe vähendamine
Solidaarsus, vastutus
ja tõhusus

Euroopa majanduse
juhtimise uuendamine

Ühtekuuluvuspoliitika
Maaelu areng
Piisavad Euroopa investeeringud
ELi vahendid

Innovatsioon ja
ettevõtlikkus
24

Investeerimine
säästvasse transporti
kogu ELis

Kohaliku majanduse
kohandamine

Ühtekuuluvus
tutvustamin
igapäe

se lisaväärtuse
ne inimeste
evaelus

3

Prioriteet nr
Erainvesteeringute
ligimeelitamine

Ühtekuuluvus, meie põhiväärtus:
ELi kohapõhised poliitikameetmed

Erinevuste
vähendamine Euroopas

Mitmetasandiline valitsemine
ja partnerlus

ELi poliitika lihtsustamine

25

Euroopa Regioonide Komitee

Mis on Euroopa
Regioonide Komitee?
See on Euroopa Liidu institutsiooniline organ.
Komitee liikmed on inimesed, kes on valitud
piirkondlike valitsuste juhtideks, piirkondlike
volikogude liikmeteks, linnapeadeks või kohalike
volikogude liikmeteks ning kellel on demokraatlik
vastutus kodanike ees.
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1

Kodanikulähedus

2

Mitmetasandiline
valitsemine
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tid

Haridus, noored,
kultuur ja sport
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Subsidiaarsus

President

Apostolos Tzitzikostas

Inimestele lähemal oleva, sidusa,
vastupidava ja jätkusuutliku Euroopa
ülesehitamine on järgmise viie aasta jooksul
meie peamine prioriteet.

Esimene asepresident

Vasco Alves Cordeiro

Meie ülesanne on EL meie
linnades ja piirkondades
elanikele lähemale tuua.

6 fraktsioonid
1 miljon

ESINDAVAD

±
kohalikku ja piirkondlikku
poliitikut

KOMISJONE

Keskkonna,
kliimamuutuste ja
energeetika komisjon
(ENVE)

Majanduspoliitika
komisjon
(ECON)

Kodakondsuse ning
valitsemis-, institutsiooniliste
ja välisasjade komisjon
(CIVEX)
Sotsiaalpoliitika, haridus-,
tööhõive-, teadus- ja
kultuurikomisjon
(SEDEC)

Loodusvarade
komisjon
(NAT)

6

90 000

±
kohalikku omavalitsust

447 miljonit

±

ELi kodanikku

PLATVORMID JA VÕRGUSTIKUD

Kuus komisjoni (liikmete rühmad) valmistavad ette arvamuste
ja resolutsioonide eelnõud, mis esitatakse täiskogule.

Territoriaalse
ühtekuuluvuse poliitika
ja ELi eelarve komisjon
(COTER)

300

±
piirkonda

TÄISKOGU
ISTUNGJÄRKU

Idapartnerlus

Euroopa-Vahemere
Assamblee

Strateegia„Euroopa 2020“
järelevalveplatvorm
Subsidiaarsuse
järelevalve võrgustik
Detsentraliseeritud
arengukoostöö atlas

Piirkondlike keskuste
võrgustik

Kestliku arengu
eesmärke käsitlev
sidusrühmade platvorm
Linnapeade pakt

Euroopa territoriaalse
koostöö rühmitus
Linnad ja piirkonnad
pooldavad integratsiooni

Komitee liikmed kogunevad Brüsselisse täiskogu
istungjärgule, et hääletada arvamuste üle ja need
vastu võtta.

Olgierd Geblewicz
EPP fraktsiooni esimees

@EPP_CoR
eppcor.eu
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Järgmise viie aasta jooksul toimub Euroopa
piirkondade ja Euroopa demokraatia jaoks
väga palju muudatusi. Euroopa Regioonide
Komitee EPP fraktsioon toetab eestseisust
tema töös, et saavutada käegakatsutavaid
tulemusi seoses meie täna seatud prioriteetidega ning uute väljakutsetega, millega
komitee ja selle liikmed võivad aja jooksul
silmitsi seista.
Meie visioon järgmiseks viieks aastaks
on anda kodanikele Euroopa demokraatia nurgakivi roll. Selleks tuleks
välja töötada püsivad mehhanismid
inimestega konsulteerimiseks kohalikul tasandil, tugevdades samal ajal
subsidiaarsust ELis, et saaksime suunata
inimeste panuse otsustusprotsessidesse.
aastal peaksime kasutama Euroopa tulevikku
käsitleva konverentsi hoogu, et edendada

meie linnade ja piirkondade pikaajalisi prioriteete. Struktureeritud tagasisidega kohapeal
korraldatud kodanikudialoogid ning tihedam
suhtlemine piirkondlike parlamentide ja
kohalike omavalitsustega aitavad meil kujundada Euroopa poliitikat faktide alusel, mida
kontrollitakse vastavalt tegelikele kohapealsetele oludele.
Meie panus õigusloomealasesse töösse
keskendub peamistele väljakutsetele, millega
ELi piirkonnad praegu silmitsi seisavad: kliimaneutraalsuse saavutamine, digiülemineku
parim rakendamine, toimetulek ülemaailmsete pandeemiatega, vastupanuvõime suurendamine rahvastiku vähenemise tingimustes.
Kuid tagamaks, et me edendame ELi, mis

parandab inimeste elu, toetab meie kohalikku majandust ja loob uusi tööhõivevõimalusi
muutuste ajajärgul, vajame me paindlikkust
oma poliitilistes tegevuskavades ja ELi ühtekuuluvuspoliitikas. Koroonaviirusega seotud
probleemid, millel on suur mõju riikide,
Euroopa ja rahvusvahelisele majandusele,
näitasid samuti, kui olulised on toimivad ja
tõhusad kohalikud kogukonnad igapäevaelu
vajaduste, esmatasandi arstiabi ja usaldusväärse kohaliku taristu tagamisel. Seda on
võimalik saavutada, kui tõhustame konsulteerimist ja ühismeetmeid teiste sarnaselt
meelestatud Euroopa-meelsete fraktsioonide
ja teiste ELi institutsioonidega.
Valitud piirkondlike ja kohalike poliitikutena
vastutame me ka ELi poliitika realistliku
kuvandi edastamise eest oma kodus ja
väljaspool meie valimisringkondi. Kohaliku ja
piirkondliku meedia tähelepanu suunamine
ELi edule ning solidaarsuse ja vastastikuse
toetuse edendamine ELi piirkondade vahel
on meie töö edu pant.

Olgierd Geblewicz
Euroopa Rahvapartei fraktsiooni(EPP) esimees)
Lääne-Pomorze vojevoodkonna marssal,
Poola
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Christophe Rouillon
PESi fraktsiooni esimees

@PES_CoR
pescor.eu
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Paljusid Euroopa Liidu 120 000 linnast ja
piirkonnast juhivad progressiivsed, sotsialistlikud
ja sotsiaaldemokraatlikud linnapead ja
valitsusjuhid. Mõelge sellistele pealinnadele
nagu Berliin, Brüssel või Budapest, või arvukatele
piirkondadele Saksamaal, Hispaanias või
Prantsusmaal ja kaugemal nagu Assoorid
Portugalis. Mõelge väikestele omavalitsustele,
linnalähedastele või maapiirkondadele,
nagu minu omavalitsus. Meie roll Euroopa
Sotsiaaldemokraatliku Partei fraktsioonina on
anda neile hääl ja teha nendega koostööd, et
luua kestlikum, õiglasem ja kaasavam Euroopa
Liit, mis ei jäta ühtki inimest ega omavalitsust
kõrvale.
Me elame keerulisel ajal. Koroonaviiruse kriis on
üksnes teravdanud juba olemasolevaid pakilisi
probleeme, nagu kliimaalane ja ökoloogiline
hädaolukord, kasvav sotsiaalne ebavõrdsus, töö
ümberkujundamine ja digiteerimine, võimaluste
puudumine paljude jaoks ning laialt levinud

Kriis, millega me praegu silmitsi seisame,
võib osutuda võimaluseks, kui meil on
julgust ehitada üles uus tulevik oma
kogukondadele. Selleks on kesksel kohal
roheline kokkulepe, millesse on täielikult
kaasatud kohalikud ja piirkondlikud
omavalitsused, kelle oskused ja ressursid
on otsustava tähtsusega õiglase ülemineku
saavutamisel.

mõtteviis, et kodanikud on otsustamisõigusest
ilma jäetud. Linnadel ja piirkondadel on nende
probleemidega tegelemisel väga oluline roll.
Oma motoga „Mõtle globaalsel, tegutse kohalikul
tasandil“ toetab meie fraktsioon, kuhu kuulub
ligi 200 valitud esindajat, poliitilist tegevuskava,
mis on inspireeritud ÜRO 17 kestliku arengu
eesmärgist. Meie eesmärk on, et Euroopa
Regioonide Komitee sõnastaks käesoleval
ametiajal kindlad ettepanekud, eelkõige
seoses jätkusuutlikkuse, ühtekuuluvuspoliitika,
eluaseme, energiaalase ülemineku, töötajate
kaitse, digiülemineku ja digiõigustega, et aidata
kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel ning ELil
liikuda kestliku arengu suunas. See tähendab ka
otsustavat suhtumist kestliku arengu eesmärki
nr 5 (soolise võrdõiguslikkuse saavutamine ning
naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine).

Me pooldame ka ideed anda Euroopa
Regioonide Komiteele poliitilisem roll.
Rohkem kui kunagi varem peab komitee ELi
institutsioonides esindama territooriumide
häält ja aitama kaasa ELi tuleviku kujundamisele,
eelkõige Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi
ja kodanikega peetavate dialoogide kaudu. Kuid
olenemata kontekstist või meie ees seisvast
kriisist astume järjekindlalt välja sügavutimineva
Euroopa integratsiooni eest, mis põhineb
subsidiaarsusel, solidaarsusel ning Euroopa
põhiväärtuste ja -vabaduste tingimusteta
austamisel.

Christophe Rouillon
Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei (PES)
esimees
Coulaines’i linnapea, Prantsusmaa
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François Decoster

Fraktsiooni Renew Europe esimees

@RenewEuropeCoR
reneweurope-cor.eu
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COVID-19 pandeemia on juhtinud tähelepanu
lünkadele meie ühiskonna ja ELi toimimises.
Samal ajal annab see meile ka võimaluse.
Peame tagama, et iga võetud meede viib
meid tugevama ja ühtsema ühiskonnani.
Selle saavutamiseks keskendume
majanduse taastamiseks õige raamistiku
loomisele, mis oleks keskkonnahoidlik,
arukas ja kaasav.
Taastumine, mis hoiab kliimaneutraalsuse
õigel kursil, rakendades rohelist kokkulepet
õiglaselt ja rahaliselt toetaval viisil.
Roheüleminek vähese CO2 heitega
majandusele, mis loob uusi ettevõtlus- ja
tööhõivevõimalusi. Üleminek, mis peaks
looma tingimused uut tüüpi turumajanduse
jaoks, mis põhineb süsinikuvabal energial,
võrdsetel võimalustel ja ausal konkurentsil,
millega takistatakse ja võideldakse mis tahes
liiki monopolide vastu (avalik-õiguslikud
või eraõiguslikud, quasi või de facto), koos

asjakohaste õigusaktidega, et kaitsta kõige
haavatavamaid. Üleminek, mis hõlbustab
kohapõhist tööstuspoliitikat, toetab
strateegilisi tööstusharusid, hõlmab selliste
töötajate ümberõpet, kelle töökohad kaovad,
loob jätkusuutlikke kohalikke töökohti,
eelkõige meie noortele, ja edendab VKEsid.
Üleminek, mis tagab tasakaalustatud
bioloogilise mitmekesisuse ning meie
keskkonna, linna- ja maapiirkondade
ning metsade kaitse ja nõuetekohase
majandamise. Üleminek, mis võimaldab
jätkusuutlikku turismi Euroopa kõikidesse
turismisihtkohtadesse.
Majanduse taastamine, millega antakse
hinnang demograafilistele muutustele
ja tagatakse, et tulevased otsused on
kohandatud kohalikele vajadustele ja

eripäradele. See tähendab, et vajalike
tervishoiu- ja sanitaarseadmete tootmine on
strateegilise tähtsusega ning et rahvatervisest
saab valdkond, milles kohaliku, piirkondliku,
riikliku ja Euroopa tasandi juhid teevad
koostööd tõelise ja tõhusa partnerluse kaudu.
Majanduse taastamine, millele aitavad
kaasa avaliku ja erasektori digiteerimisel
tehtud suured edusammud ja mis
arendab neid edasi, tagades, et kvaliteetne
lairibaühendus jõuab igasse majapidamisse
ja kõige väiksematesse ettevõtetesse ning
et igale elanikule, olenemata vanusest või
soost, õpetatakse õigeid oskusi paremaks
juurdepääsuks avaliku ja erasektori teenustele.
Õigusriigi põhimõtetest lähtuv taastumine,
millega tugevdatakse kohalikku demokraatiat
nii kodanike osaluse ja digitaalsete vahendite
kui ka kohaliku demokraatia kvaliteedi
mõttes, ning mis on korruptsioonivaba,
otsustusprotsessis kaasav, milles on vaba
kohalik meedia ja aktiivne kodanikuühiskond
ning mille puhul kodanikud kasutavad täiel
määral ära võimalusi, mida pakub neile ELi
liikmesus.

François Decoster
Fraktsiooni Renew Europe esimees
Saint-Omeri linnapea
Hauts-de-France’i piirkonna parlamendi
liige, Prantsusmaa
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Władysław Ortyl

ECRi fraktsiooni esimees

@ECR_CoR
web.cor.europa.eu/ecr
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ECRi fraktsioon on pühendunud jõukamale,
turvalisemale ja detsentraliseeritumale
Euroopale, mida juhivad kohalikud
kogukonnad koostöös riikide valitsustega.
Valitsus toimib parimal moel, kui kuulab
kodanikke ja kasutab maksumaksjate raha
vastutustundlikult, mistõttu rõhutame
reaalsuse, subsidiaarsuse ja demokraatia
põhimõtteid.
Sellistel rasketel aegadel nagu praegu peame
seadma esikohale pragmaatilisuse. ECRi
fraktsioon esindab konservatiivset liikumist, mis
usub, et võtmevaldkondades toimuva Euroopa
tasandi koostöö kaudu on võimalik leida tõelisi
lahendusi tegelikele probleemidele. Kui me
lähtume tervest mõistusest ja asutame kodanike
soove, saame leida lahendusi, mis aitavad
luua töökohti ja muuta Euroopa turvalisemaks
elukohaks.

Üks püsivamaid probleeme, millega EL praegu
silmitsi seisab, on majanduse taastamine
pärast COVID-19 pandeemia puhkemist.
Meie fraktsioon toetab tõelisi meetmeid
solidaarsuse vaimus: finantsabi raskustesse
sattunud piirkondadele, suurem paindlikkus ELi
vahendite kasutamisel ja meditsiiniseadmete
imporditollimaksude kaotamine. Samuti
rõhutame, et kõigis uutes meetmetes tuleb
arvestada kohalikke ja piirkondlikke olusid ning
tagada, et ELi meetmed ei piiraks rahvusriikide
ega kohalike omavalitsuste suveräänsust.
Euroopa riigid ja piirkonnad erinevad üksteisest
mitmes valdkonnas märkimisväärselt: keel,
rahvus, majandusareng, loodusvarad, kohaliku

hariduse tase, geograafia ja sissetulek.
Seepärast usume, et ainult selline liit, mis
austab mitmekesisust ning usaldab oma riike
ja piirkondi, saab luua tugevama ja paremate
elutingimustega tuleviku.
Liikmesriigid ja piirkonnad võivad leida neile
kõige sobivama mudeli, et tegeleda küsimustega
alates fiskaalpoliitikast kuni töökohtade
loomiseni, võimaldades noortele jääda oma
kodupiirkonda ja luua perekond. Seoses muude
küsimustega, mis nõuavad koostööd ELi tasandil,
näeme selget vajadust tugeva Euroopa järele
sellistes valdkondades nagu territoriaalne
ühtekuuluvus, teadusuuringud, põllumajandus
ja ühtne turg.
Pakume julget alternatiivset visiooni reformitud
EList kui rahvaste ja piirkondade ühendusest, mis
teeb koostööd valdkondades, kus meil on ühised
huvid ja mida saab kõige paremini arendada
tõhusa töö abil. Meie poliitikute iga otsuse
keskmes on küsimus, kas see toob või ei too
lisaväärtust raskelt töötavatele maksumaksjatele
kogu liidus.

Władysław Ortyl
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide
fraktsiooni (ECR) esimees)
Podkarpacie vojevoodkonna marssal, Poola
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Kieran McCarthy
EA fraktsiooni esimees

@EA_CoR
web.cor.europa.eu/ea
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Euroopa Alliansi fraktsioon leiab, et Euroopa
Liidul peab olema tugev visioon, mis ühendab
poliitikat ja millest saavad kasu meie linnad,
maapiirkonnad ja äärealad kogu ELis.
Teadmiste jagamine, finantsinvesteeringud ja
paindlike õigusaktide loomine on äärmiselt
olulised uuenduslike ja valdkonnaüleste
lähenemisviiside väljatöötamiseks, et toetada
õiglast ja keskkonnahoidlikku ELi majandust.

Meie ajal on palju sotsiaalseid ja
majanduslikke probleeme. Piirkonnad ja
linnad kogu ELis on jätkuvalt esirinnas
selliste väljakutsetega toimetulemisel – neile
reageerimisel ja lahenduste leidmisel, samal
ajal ambitsioonikalt ja jätkusuutlikult edasi
liikudes. Hiljutine koroonaviiruse pandeemia
on taas näidanud, kui olulised on kohalikud
ja piirkondlikud omavalitsused ELi kodanike
igapäevaelus.
Euroopa piirkondlike valitsuste juhtidel,
linnapeadel ning piirkondlike ja kohalike
volikogude liikmetel on palju teadmisi ja
kogemusi, mida saab teistega jagada. Selliste
teadmiste ja kogemustega püütakse anda
panus ELi praegustesse ja tulevastesse
poliitikavaldkondadesse. Komitee on 25 aastat
aidanud ellu viia ELi visiooni, tõstatades kogu
aeg keerulisi küsimusi, püüdes leida lahendusi
partnerluse kaudu ja võideldes ELi eetiliste
põhimõtete eest.

Komitee on ELi meeskonna oluline liige.
Koostöös teiste Euroopa institutsioonidega
on komitee loonud ühise liidese ELi kõigis
piirkondades elavatele inimestele. Siiski
peab komitee jätkama oma mehhanismide
arendamist, et tagada kohalike, piirkondlike
ja riiklike ametiasutuste hääle ja volituste
nõuetekohane arvessevõtmine ELi
õigusaktides.

Me ei tohiks unustada, kes me oleme. Jah,
me oleme Euroopa Liidu liikmed, mis toob
meile kõigile tohutut kasu, kuid meil kõigil
on erinevad kultuurid, traditsioonid ja keeled.
Oma aja väljakutsetega tegeledes peame
töötama ELi kodanike heaks ja nimel, austades
samas meie piirkondade erinevusi. See on
otsustava tähtsusega.

Kieran McCarthy
Euroopa Alliansi fraktsiooni (EA)
esimees, Corki linnavolikogu liige, Iirimaa
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Bernd Voß
Satu Haapanen

Roheliste fraktsiooni kaasesimehed

@Greens_CoR

web.cor.europa.eu/greens
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Aktiivsed kodanikud ja nende demokraatlik
kaasatus on väga oluline nii Euroopa Liidu kui
ka piirkondade, linnade ja omavalitsuste jaoks,
pidades silmas ühise tuleviku kujundamist.
Euroopa rohelisest kokkuleppest saab Euroopa
jätkusuutliku majanduskasvu strateegia ainult
juhul, kui sellesse integreeritakse järjekindlalt
kõik poliitikavaldkonnad – põllumajandus,
tööstus, transport, eluase, haridus ja sotsiaalne
kaasamine. Mida rohkem aega me kaotame
üleminekuks 100%-lisele taastuvenergiale,
seda suuremad on majanduslikud kulud.
Õiglane üleminek peab toimuma kohe – see
on ainus viis, kuidas tagada meie heaolu, luua
inimväärseid töökohti ja säilitada liikuvus.
Seepärast vajame kliima- ja energiaeesmärkide
saavutamiseks ELis eelseisvateks aastateks
siduvaid eesmärke.
Piirkonnad, linnad ja kohalikud omavalitsused
vajavad jätkusuutlikke investeerimisvõimalusi,
sest ELi poliitikat rakendatakse suures osas
piirkondlikul ja kohalikul tasandil. EL peab

pakkuma asjakohast rahalist toetust ning ELi
rahastamine peab aitama märkimisväärselt
kaasa Pariisi kliimaeesmärkide saavutamisele,
tugevdades samal ajal sotsiaalset õiglust.
Euroopa Regioonide Komitee võib
etendada keskset rolli rohelise
kokkuleppe elluviimisel.
Rohelised soovivad, et Euroopa tagaks
kõigile oma elanikele võrdsed võimalused.
Me tahame pakkuda oma lastele kvaliteetset
haridust, olenemata sellest, kus nad üles
kasvavad, ning tagada neile lootusrikas
tulevik koos kõigi võimalustega. Me tahame
tagada oma metsade ja merede bioloogilise
mitmekesisuse kestmajäämise. Me soovime
peatada kliimamuutused.

Me püüdleme kaasavate kogukondade
poole, kus inimesed võivad olla kindlad,
et nende häält võetakse kuulda ja nende
kodanikuõigusi austatakse. Me püüame luua
töökohti, millega võetakse arvesse mitte
ainult inimeste vajadusi, vaid ka keskkonna
haavatavust.
Me peame inimlikkust universaalseks
inimõiguseks, mis on vaieldamatu ja
kõigi meie meetmete alus. Seetõttu
nõuame tungivalt, et haavatavas olukorras
olevaid inimesi, näiteks pagulasi ja
varjupaigataotlejaid, koheldaks õiglaselt
ja inimlikult. Euroopa Liit peab leidma
vahendid, et aidata arenguriikidel arendada
demokraatiat, võidelda kliimamuutuste vastu
ja täita oma inimõigustealaseid kohustusi.

Satu Haapanen
Roheliste fraktsiooni kaasesimees
Oulu linnavolikogu liige, Soome

Bernd VOß
Roheliste fraktsiooni kaasesimees
Schleswig-Holsteini liidumaa parlamendi
liige, Saksamaa
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Kõigi
Euroopa
Liidu
külade, linnade
ja piirkondade
esindus.
Võtke meiega ühendust!
Euroopa Regioonide Komitee on Euroopa Liidu poliitiline kogu, kuhu kuulub 329 kohalikku ja piirkondlikku esindajat kõigist 27 liikmesriigist. Komitee liikmed on inimesed, kes
on valitud piirkondlike valitsuste juhtideks, piirkondlike volikogude liikmeteks, linnapeadeks või kohalike volikogude liikmeteks ning kellel on demokraatlik vastutus rohkem kui
446 miljoni Euroopa kodaniku ees. Komitee põhiülesanne on kaasata kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ning nende esindatavaid kogukondi ELi otsustusprotsessi ja
teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu peavad komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu.
Komitee võib pöörduda Euroopa Liidu Kohtusse, et kaitsta ELi õigust, kui rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või ei arvestata kohalike ja piirkondlike omavalitsustega.
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