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Paikallis- ja alueviranomaiset, joita EU:ssa edustaa Euroopan alueiden komitea (AK), ovat aina olleet eurooppalaisen
demokratian perusta. Äskettäinen covid-19-pandemia on osoittanut, että paikallis- ja aluepäättäjät ovat paikallisyhteisöjen
liikkeellepaneva voima reagoidessaan hätätilanteessa ja edistäessään EU:n elpymistä. Unionin tuominen lähemmäs
ihmisiä kylien, kuntien ja alueiden kautta onkin komitean ensisijainen tehtävä, joka voidaan toteuttaa kolmen keskeisen
painopisteen avulla.
Kaikki päätökset on
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti
tehtävä mahdollisimman lähellä
kansalaisia.
Tämä edellyttää EU:n paikallis- ja
alueviranomaisten roolin tunnetuksi
tekemistä ja vahvistamista.
Euroopan tulevaisuutta käsittelevä
konferenssi tarjoaa tilaisuuden
parantaa EU:n toimintatapaa, kun
jaetaan kokemuksia kansalaisten
osallistamiseen liittyvistä
onnistuneista käytänteistä, joita
komitean jäsenet ovat kehittäneet
edustamissaan yhteisöissä, ja
vahvistetaan niitä sekä uudistetaan
EU:n päätöksentekoprosessia.
Aiomme jatkossakin varmistaa,
että EU:n uudessa lainsäädännössä
vähennetään hallinnollista taakkaa ja
täytäntöönpanokustannuksia alueilla.

Kaikki EU:n päätökset olisi tehtävä
ottaen huomioon sitoumuksemme
reagoida kylien, kuntien ja alueiden
kohtaamiin suuriin yhteiskunnallisiin
muutoksiin.
Niitä ovat muun muassa pandemiat,
vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos,
väestöhaasteet ja muuttovirrat.
Kun yhdessä selviydymme näistä
muutoksista vahvistuneina, voimme
luottaa valmiuksiimme muotoilla
itse tulevaisuutemme ja parantaa
paikallisyhteisöjen selviytymiskykyä.

Edistämme yhteenkuuluvuutta
perusarvona kaikissa EU:n
toimintapolitiikoissa ja ohjelmissa.
Yhteenkuuluvuuden edistäminen
Euroopassa edellyttää
kunnianhimoista EU:n pitkän
aikavälin talousarviota, jossa
asetetaan käyttöön riittävästi varoja
rakenne- ja koheesiorahoitusta
ja maatalousinvestointeja varten
kaikkien alueiden ja kuntien hyväksi.
Koheesiossa ei ole kuitenkaan
kyse vain rahasta vaan arvosta,
jonka pohjalta edistetään kestävää
talouskasvua, luodaan pitkäaikaisia
työmahdollisuuksia kaikille ja
laaditaan ihmisten tarpeisiin vastaavia
paikkalähtöisiä toimintapolitiikkoja.

Kaikki painopisteemme otetaan huomioon ajanmukaisissa ja dynaamisissa viestintäkampanjoissa, joilla välitetään vahva
viesti EU:n sekä sen alueiden, kuntien ja kylien todellisesta lisäarvosta.
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Alankomaat
12 lääniä
415 kuntaa

Luxemburg
3 hallintopiiriä
12 kantonia
106 kuntaa

Saksa
16 osavaltiota
noin 12 900 paikallishallintoyksikköä
(295 maalaispiirikuntaa,
kaupunkipiirikuntia, kaupunkeja,
kuntia)

Tanska
5 aluetta
2 erityisasemalla varustettua aluetta:
Färsaaret ja Grönlanti
98 kuntaa

Ruotsi
20 lääniä maakäräjineen (joista
neljällä on alueen asema)
290 kuntaa

Belgia
3 aluetta
3 kieliyhteisöä
10 lääniä
589 kuntaa

Suomi
18 maakuntaa
Ahvenanmaan 16 kuntaa käsittävä
itsehallinnollinen maakunta
313 kuntaa

Latvia
5 aluetta
9 kaupunkia
110 kuntaa

Canarias

Guyane

Irlanti
2 alueellista kokonaisuutta
8 aluetta
29 kreivikuntaa
5 kaupunkia
80 kuntaa

Mayotte

Açores

Guadeloupe
Martinique

Réunion

Madeira

Liettua
60 kuntaa
Puola
16 aluetta eli voivodikuntaa
(województwo)
379 hallintopiiriä (powiat)
2 479 kuntaa (gmina) (kaupunkeja ja
maalaiskuntia)
65 kaupunkikuntaa, joilla on
hallintopiirin erityisasema
Varsovan kaupungilla on erityisasema.
Tšekin tasavalta
14 aluetta
6 251 kuntaa

Ranska
13 aluetta
(ja 5 merentakaista aluetta)
102 lääniä
36 699 kuntaa

Slovakia
8 itsehallinnollista aluetta
79 piirikuntaa
2 922 kuntaa

Portugali
2 itsehallintoaluetta (Azorit ja
Madeira)
18 lääniä
308 kuntaa
4 261 piiriä
2 suurkaupunkialuetta (Lissabon
ja Porto)

Romania
8 aluetta
(kehittämistarkoituksiin)
42 lääniä (judet), mukaan lukien
pääkaupunki Bukarest
103 suurkuntaa (municipiu),
217 kaupunkikuntaa (oraş)
2 853 maaseutukuntaa (comună)
Bulgaria
6 suunnittelualuetta
28 aluetta (oblast)
264 kuntaa (obština)
3 850 kunta- ja kaupunkipiiriä

Espanja
17 itsehallinnollista aluetta
2 autonomista erillisaluetta (Ceuta
ja Melilla)
50 maakuntaa
8 116 kuntaa

Italia
20 aluetta (joista 15 “tavallista” ja
5 “erityisasemassa” olevaa aluetta)
2 itsehallinnollista aluetta (Bolzano
ja Trento)
107 maakuntaa
15 suurkaupunkialuetta
8 091 kuntaa

Viro
15 lääniä
226 kuntaa (33 kaupunkikuntaa ja
193 maalaiskuntaa)

Unkari
19 lääniä
3 152 kuntaa (3 128 kaupunkia
ja kylää; 23 kaupunkia, joilla
on lääniä vastaava asema, sekä
pääkaupunki Budapest, johon kuuluu
23 kaupunkipiiriä)
Itävalta
9 osavaltiota
99 piirikuntaa (mukaan lukien
15 kaupunkia)
2 357 kuntaa

Slovenia
58 valtion aluehallinnon yksikköä
212 kuntaa (joista 11 on
kaupunkikuntia)

Malta
5 kunnista koostuvaa hallinnollista
aluetta16 hallintoyhteisöä
68 kuntaa

Kroatia
21 maakuntaa (županije), mukaan
lukien pääkaupunki Zagreb
127 kaupunkia (grad)
429 maaseutukuntaa

Kreikka
7 hajautetun hallinnon kokonaisuutta
13 aluetta
325 kuntaa

Kypros
6 hallintopiiriä
39 kaupunkikuntaa
478 kuntaa

Sisällysluettelo
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Talous-, muuttoliike- ja covid-19-kriisi ovat
osoittaneet, että vain yhdistämällä resurssit
ja tekemällä yhteistyötä unioni voi parhaiten
palvella kansalaistensa etuja. Aina kun unioni on
kohdannut uusia haasteita, se on voinut luottaa
siihen, että paikalliset ja alueelliset hallintotahot
reagoivat tilanteeseen ja löytävät ratkaisuja
yhteisöjämme varten.
Näin on nytkin. Ennennäkemätön kriisi
edellyttää, että Eurooppa osoittaa yhtenäisyyttä
ja yhteisvastuuta tukemalla unionin
miljoonan paikallisen ja alueellisen päättäjän
ponnisteluja. Paikallis- ja aluepäättäjien
panos on ollut ja tulee olemaan ratkaisevan
tärkeä pandemian pysäyttämiseksi, julkisten
palvelujen varmistamiseksi, työpaikkojen
turvaamiseksi, pk-yritysten tukemiseksi sekä
elpymisen mahdollistamiseksi. Ihmishenkien ja
taloutemme pelastaminen edellyttää, että kaikkia
paikallisyhteisöjä tuetaan.
Tärkeimpänä painopisteenämme
seuraavina viitenä vuotena on yhtenäisen,
selviytymiskykyisen, kestävän ja ihmisiä
lähempänä olevan Euroopan unionin
rakentaminen.

Kolmanneksi on vahvistettava yhteenkuuluvuutta
perusarvona ja unionin tulevaisuuden
tiennäyttäjänä. Nykyisinä epävarmoina aikoina
alueiden, kuntien ja ihmisten välistä sosiaalista,
taloudellista ja alueellista koheesiota tarvitaan
paitsi varmistamaan Euroopan talouden
pitkäjänteiset tulevaisuudennäkymät myös
osoittamaan Euroopan unionin vahvuus.
EU:n on asetettava käyttöön riittävästi alue- ja
maatalousrahoitusta, mutta sen on mentävä
tätä pidemmälle. Yhteenkuuluvuuden on oltava
keskeisellä sijalla kaikissa unionin painopisteissä,
toimintapolitiikoissa ja ohjelmissa, jotta
eurooppalaiset yhteisöt voidaan sitouttaa.
Tavoitteen saavuttamiseksi keskitymme
ensisijaisesti demokratian vahvistamiseen ja
suojeluun. Eurooppalaista demokratiaa on
ajanmukaistettava, jotta se vastaa paremmin
kansalaisten tarpeita. Euroopan tulevaisuutta
käsittelevä konferenssi tarjoaa tilaisuuden saada
aikaan muutosta siten, että paikallisille ja alueellisille
hallintotahoille annetaan vahvempi rooli EU:ssa.
Puolustamme edelleen unionia ja sen perusarvoja
paikallistasolla – mukaan luettuina sananvapaus,
tasa-arvo, ihmisoikeudet ja vapaa liikkuvuus,
jotka ovat ratkaisevan tärkeitä demokratian
tulevaisuuden kannalta.
Toiseksi meidän on kohdennettava EU:n toimet
tukemaan kaikkia kuntia ja alueita, jotta ne voivat
reagoida nykyisiin merkittäviin muutoksiin.
Samalla on myös varmistettava, että EU tukee
niitä pandemian torjunnassa ja siitä elpymisessä.
Unionin on myös edelleen kiinnitettävä huomiota
ilmastokriisiin, väestörakenteen muutokseen,
muuttoliikkeeseen ja digitalisaatioon. Kaikki nämä
haasteet edellyttävät johdonmukaista, yhdennettyä
ja paikallisiin tarpeisiin kohdennettua unionin
toimintamallia, jolla tuetaan kaikkia kansalaisia.
Euroopan unionin tulevaisuus riippuu siitä, miten
unioni reagoi näihin muutoksiin ja miten se
selviytyy pandemiasta.

Euroopan kansalaisten tulevaisuuden
turvaamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että unioni
toimii yhtenäisesti, reagoi ja investoi kaikkiin
alueisiin ja kuntiin. Euroopan unionin on nyt
enemmän kuin koskaan hyödynnettävä kaikkia
resurssejaan, ajanmukaistettava demokraattista
ja toimielinrakennettaan ja osoitettava, että se
palvelee kaikkia paikallisyhteisöjä ja kaikkia ihmisiä.

Apostolos Tzitzikostas
Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja
Keski-Makedonian aluejohtaja, Kreikka
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Vasco Alves Cordeiro

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen
varapuheenjohtaja

@VascoCordeiro3
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Pitkän ja vaikean finanssikriisistä palautumisen
jälkeen kamppailu covid-19:ää vastaan ja
pandemian kaikkialle yltävät vaikutukset
ovat EU:n päättäjille uusi muistutus
siitä, että tarvitsemme vahvemman ja
oikeudenmukaisemman Euroopan,
vankemman EU:n ja erilaisen tavan toimia, jolla
päästään parempiin tuloksiin. Vain kaikkien
tasojen välisen solidaarisuuden ja yhteisten
toimien avulla pääsemme yli haasteista, joita
jäsenvaltiot ja alueet eivät kykene ratkaisemaan
yksin. Eurooppa-hankkeen vuoksi on tärkeää
pitää mielessä, että ihmiset eivät ainoastaan
odota, että EU toimii heidän puolestaan. Olen
vakuuttunut siitä, että tällaista valtavaa haastetta
käsiteltäessä ihmiset odottavat EU:lta myös
sitä, että se saa meidät toimimaan sillä tavoin,
että pandemiasta johtuviin lukuisiin ongelmiin
löydetään tehokkaita, nopeita ja näkyviä
ratkaisuja.
Unionia ei ole ilman yhteenkuuluvuutta.
Alueiden ja jäsenvaltioiden väliset kehityserot
ovat edelleen huomattavia, ja ne nousevat
yhä enemmän pinnalle, kun pyrimme

kansalainen on tärkeä. Kunnat ja alueet ovat
demokraattinen perusta, jolle EU:n päättäjien
on uudelleenrakennettava Euroopan unioni
yhdessä EU:n kansalaisten valitsemien yli
miljoonan paikallis- ja aluepäättäjän kanssa.
He ovat jokaisen kriisin etulinjassa tukemassa

vastaamaan pandemian vaikutuksiin. EU:n on
tuettava aluekehitystä, jotta voidaan torjua
sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia eroja ja
eriarvoisuutta sekä tarjota sellaista tukea, jota
kansalaiset tarvitsevat ja vaativat. Tästä syystä
me paikallis- ja aluepäättäjinä kannatamme
vankkaa ja hajautettua unionin talousarviota,
jossa kohdistetaan lisävaroja uusiin ja
muotoutumassa oleviin terveyttä, ilmastoa
ja muuttoliikettä koskeviin painopisteisiin.
Vaadimme myös finanssipoliittisten sääntöjen
uudistamista, jotta paikallis- ja aluetasolla
voidaan tukea vahvoja julkisia investointeja ja
tehokkaita julkisia palveluja. Koheesiopolitiikka
tarjoaa ihanteellisen kehyksen sellaisen
sosiaalisen ja taloudellisen elpymisen
aikaansaamiseksi, jota Euroopan unioni
tarvitsee saavuttaakseen jälleen johtavan
aseman maailmassa. Näin voimme rakentaa
edistyksellisemmän ja kestävämmän Euroopan
unionin, joka pitää huolta kansalaisistaan ja
ympäristöstä.

ihmisiä, ja heidät olisi tästä syystä osallistettava
täysin EU:n päivittäiseen työhön.

Maanosamme jokaisen alueen ja kunnan,
syrjäisimpiäkään seutuja unohtamatta, olisi
oltava niiden maantieteellisestä sijainnista,
koosta tai vauraudesta riippumatta
osa Eurooppa-hanketta, sillä jokainen

Vasco Alves Cordeiro
Euroopan alueiden komitean ensimmäinen
varapuheenjohtaja
Azorien aluehallituksen puheenjohtaja,
Portugali

AK aikoo seuraavien viiden vuoden aikana
näyttää tietä ja pitää kiinni kuntien ja alueiden
prioriteeteista unionin tulevaisuuden suhteen.
Teemme yhteistyötä muiden EU:n toimielinten
sekä eurooppalaisten, valtakunnallisten
ja paikallisten kumppaniemme kanssa..
Tehtävämme on tuoda EU lähemmäs
ihmisten asuinpaikkoja – alueita ja kuntia.
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Tuodaan unioni lähemmäs kansalaisia:
demokratia ja EU:n tulevaisuus
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1

PAINOPISTE

Pohditaan, miten demokratia
toimii nykyisin
Keskeisenä painopisteenämme on tuoda
unioni lähemmäs kansalaisiaan ja vahvistaa eurooppalaista demokratiaa kaikilla
hallintotasoilla. Tavoitteena on parantaa
EU:n toimintatapaa sen varmistamiseksi,
että toimintapolitiikat ja ohjelmat vastaavat ihmisten todellisia tarpeita. Meidän on
ajanmukaistettava Euroopan unionia, jotta se voi vastata tehokkaammin ihmisten
tarpeisiin.
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Vapaus

Paikallisdemokratia

EU:n perusarvo

Yhteistyö EU:n
tärkeimpien
poliittisten
ryhmittymien sisällä
Suhteet paikallis- ja
aluetason verkostoihin
ja järjestöihin sekä
Brysselin-edustustoihin
Yhteistyö
laajentumismaiden ja
EU:n naapurimaiden
kanssa

Kansalaisten luottamus
miljoonaan EU:n paikallis- ja
aluejohtajaan
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Euroopan tulevaisuutta
käsittelevä konferenssi
Alueellisten ja kansallisten
parlamenttien sekä Euroopan
parlamentin väliset synergiat
EU:n toimielinten väliset suhteet
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EU:n demokraattisen
rakenteen kehittäminen

1

PAINOPISTE

ot ja identiteetit

Oikeusvaltioperiaate

Ihmisoikeudet
ja tasa-arvo

Tuodaan unioni lähemmäs kansalaisia:
demokratia ja EU:n tulevaisuus
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Naisten politiikkaan
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Kansalaisten
kuunteleminen ja
heille vastaaminen

Vuotuinen alue- ja
kuntabarometri

Paikallisdemokratian
seuranta
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Näyttö perustana

Kolmitasoinen demokratia: EU-,
jäsenvaltio- ja alue-/paikallistaso

EU:n lainsäädännön parantaminen:
Fit for Future -foorumi

Toissijaisuusperiaate

Ruohonjuuritason
tavoittaminen
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Hallinnoidaan syvällisiä
yhteiskunnallisia muutoksia:
luodaan selviytymiskykyisiä alueja paikallisyhteisöjä

18

2

PAINOPISTE

Reagoidaan alueiden, kuntien ja kylien
nykyisin kohtaamiin suuriin muutoksiin
Maailmanlaajuiset pandemiat, ilmastonmuutos, digitaalinen siirtymä ja väestörakenteen muutokset sekä muuttovirrat
vaikuttavat syvällisesti kaikkiin Euroopan
alueisiin, kuntiin ja kyliin. Löydämme YK:n
kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta ratkaisuja sen varmistamiseksi, että EU
tukee riittävästi paikallis- ja alueyhteisöjä
reagoitaessa tuleviin hätätilanteisiin sekä
yhteisöissä parhaillaan tapahtuviin yhteiskunnallisiin muutoksiin.
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Kuvakkeet: Freepik, www.flaticon.com

Päästöttömyys
Energiatehokkuus

Ilmastoneutraali
EU vuoteen 2050
mennessä

Vihreä k

Kiertotalous
Biologisen
monimuotoisuuden
suojelu
Maaseudun
kehittäminen

EU-tason
koordinoinnin
parantaminen
EU:n kaikkien
yhteisöjen
kestäväpohjainen
elpyminen

Kattava,
humanitaarinen ja
oikeudenmukainen

Kotoutumisen
tukeminen
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Puhdas liikkuvuus

Euroopan vihreän
kehityksen ohjelma

Selviytymiskyvyn vahvistaminen
paikallisyhteisöissä

Katastrofien hallinta
alueilla ja kunnissa

Muuttoliike

Väestörakent
Ihmiskaupan torjunta

Kestävä kasvu

2

PAINOPISTE

kehitys

nteen muutos

Maailmanlaajuinen
vaikuttaminen biodiversiteettija ilmastonmuutosasioissa

Hallinnoidaan syvällisiä yhteiskunnallisia muutoksia:
luodaan selviytymiskykyisiä alue- ja paikallisyhteisöjä
Digitaalisuus EU:n
alueilla ja kunnissa

Kasvatus, koulutus ja
osaaminen

Digitaalisen kuilun
poistaminen
YK:n kestävän
kehityksen tavoitteet
Infrastruktuuri ja
yhteydet
Ratkaisujen etsiminen väestön
ikääntymiseen ja väestökatoon
Aivovuoto

Digitaaliset
julkiset palvelut
ja kannustimet
paikallisille yrityksille

Laadukkaat työpaikat,
sosiaaliset oikeudet ja työ- ja
yksityiselämän tasapaino

5G-verkon käyttöönotto
paikallis- ja aluetasolla
21

Yhteenkuuluvuuden perusarvo:
paikkalähtöiset EU:n toimintapolitiikat
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3

PAINOPISTE

Asetetaan EU kansalaistensa ja
näiden asuinpaikkojen palvelukseen

Kolmannella painopisteellämme on tarkoitus varmistaa, että taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta
edistetään ja että se otetaan huomioon
kaikissa niissä EU:n toimintapolitiikoissa,
jotka vaikuttavat ihmisiin ja heidän asuinpaikkoihinsa (paikkalähtöiset toimintapolitiikat). Sen avulla tuodaan esiin koheesion lisäarvo paitsi toimintapolitiikkana
myös perusarvona, johon kaikkien EU:n
toimintapolitiikkojen on tukeuduttava.
Yhteenkuuluvuus ei ole rahakysymys vaan
EU:n keskeinen perusarvo.
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#CohesionAlliance-ryhmittymä
Älykäs liikkuminen
Kaikkien alueiden ja
kuntien huomioiminen
Kaupunki- ja
maaseutualueiden
kahtiajakoon
puuttuminen
Solidaarisuus,
vastuullisuus ja
vaikuttavuus

Rajatylittävä yhteistyö

Uudistettu Euroopan talouden
ohjausjärjestelmä

Koheesiopolitiikka
Maaseudun
kehittäminen
Riittävät unionin investoinnit
EU:n resurssit

Innovointi ja yrittäjyys
24

Investoinnit kestävään
liikenteeseen kaikkialla
EU:ssa

Paikallisten
talouksien
mukauttaminen

Koheesion tuo
osoittaminen ih

3

PAINOPISTE
Yksityisten investointien
houkutteleminen

oman lisäarvon
hmisten arjessa

Yhteenkuuluvuuden perusarvo:
paikkalähtöiset EU:n toimintapolitiikat

Kehityserojen vähentäminen
Euroopassa

Monitasoinen hallinto ja
kumppanuus

EU:n toimintapolitiikkojen
yksinkertaistaminen

25

Euroopan alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea
pähkinänkuoressa
Komitea on Euroopan unionin toimielinrakenteeseen kuuluva elin. Komitean jäsenet ovat vaaleilla
alueiden johtohenkilöiksi, aluevaltuutetuiksi, pormestareiksi ja paikallisvaltuuston jäseniksi valittuja
henkilöitä, jotka ovat demokratian mukaisesti
vastuuvelvollisia kansalaisille.
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jäsenvaltiosta

3

Toissijaisuusperiaate

Puheenjohtaja

Apostolos Tzitzikostas

6

Tärkeimpänä painopisteenämme seuraavina
viitenä vuotena on yhtenäisen, selviytymiskykyisen, kestävän ja ihmisiä lähempänä
olevan Euroopan unionin rakentaminen.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja

Vasco Alves Cordeiro

Tehtävämme on tuoda EU lähemmäs
ihmisten asuinpaikkoja – alueita ja
kuntia.

poliittista
ryhmää

1 miljoona

EDUSTUS

±
paikallis- ja aluepäättäjää aluetta

VALIOKUNNAT

ympäristö,
ilmastonmuutos ja
energia (ENVE)

alueellinen
yhteenkuuluvuuspolitiik
ka ja EU:n talousarvio
(COTER)

kansalaisuus, hallinto,
institutionaaliset ja
ulkoasiat (CIVEX)
sosiaalipolitiikka, koulutus,
työllisyys, tutkimus ja
kulttuuri (SEDEC)

luonnonvarat
(NAT)

6

90 000

±
paikallisviranomaista

447 miljoonaa

±

EU:n kansalaista

FOORUMIT JA VERKOSTOT

Komitean 6 valiokuntaa (jäsenistä muodostuvia ryhmiä) laativat lausunto- ja
päätöslauselmaluonnoksia, jotka esitetään täysistunnon käsiteltäviksi.

talouspolitiikka
(ECON)

300

±
aluetta

TÄYSISTUNTOA

Itäinen kumppanuus

EU2020seurantafoorumi

Euro–Välimeri-alueen
edustajien kokous
Kestävän kehityksen
tavoitteita käsittelevä
sidosryhmäfoorumi

Toissijaisuusperiaatteen
toteutumisen
seurantaverkosto

Kaupunginjohtajien
energia- ja
ilmastosopimus

Hajautetun
kehitysyhteistyön atlas

Eurooppalaiset
alueellisen
yhteistyön yhtymät

Alueellisten keskusten
verkosto

Kunnat ja alueet
integraation puolesta

AK:n jäsenet kokoontuvat täysistuntoon Brysseliin
äänestääkseen lausunnoista ja hyväksyäkseen ne.

Olgierd Geblewicz

EPP-ryhmän puheenjohtaja

@EPP_CoR
eppcor.eu
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Seuraavista viidestä vuodesta tulee Euroopan
alueiden ja eurooppalaisen demokratian
kannalta erittäin dynaaminen ajanjakso. AK:n
EPP-ryhmä tukee puheenjohtajistoa sen työssä konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi
nyt asettamissamme painopisteissä sekä AK:n
ja sen jäsenten ajan saatossa mahdollisesti
kohtaamissa uusissa haasteissa.
Seuraavien viiden vuoden visiomme
on tehdä kansalaisista eurooppalaisen
demokratian kulmakivi. Saavuttaaksemme tämän meidän tulee kehittää
pysyviä mekanismeja paikallistasolla
tapahtuvaa ihmisten kuulemista varten
ja samalla vahvistaa toissijaisuusperiaatetta EU:ssa niin, että kansalaisten
panos voi vaikuttaa päätöksentekoon.
Toimikauden ensimmäisinä kahtena vuotena
meidän olisi käytettävä Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin tarjoamaa
nostetta edistääksemme kuntien ja alueiden

pitkän aikavälin painopisteitä. Jäsennettyä
palautetta tarjoavat paikallistason kansalaiskeskustelut ja vahvempi vuoropuhelu alueellisten parlamenttien ja paikallisviranomaisten
kanssa auttavat meitä muokkaamaan
Euroopan unionin toimintapolitiikkoja paikan
päällä varmistettujen tosiasioiden pohjalta.
Lainsäädäntöasioihin liittyvä työmme keskittyy EU:n alueiden tärkeimpiin tämänhetkisiin
haasteisiin: ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen, digitaalisen muutoksen parhaaseen
mahdolliseen hyödyntämiseen, maailmanlaajuisista pandemioista selviytymiseen ja
sopeutumiskyvyn kehittämiseen väestökehityksen heiketessä. Jotta voimme varmistaa,
että edistämme sellaista EU:ta, joka parantaa

ihmisten elämää, tukee paikallista taloutta
ja luo uusia työllistymismahdollisuuksia
muutoksen aikoina, poliittisten agendojemme ja EU:n koheesiopolitiikan on kuitenkin
oltava joustavia. Koronaviruksen aiheuttamat
haasteet ja valtava vaikutus eri maiden, EU:n
ja kansainväliseen talouteen ovat myös
osoittaneet, kuinka tärkeitä toimivat ja tehokkaat paikallisyhteisöt ovat arjen tarpeisiin
vastaamiseksi, perusterveydenhuollosta
huolehtimiseksi ja luotettavan paikallisen
infrastruktuurin takaamiseksi. Voimme päästä
näihin tavoiteisiin tiivistämällä neuvonpitoa
ja yhteisiä toimia muiden samanmielisten
Eurooppa-myönteisten poliittisten ryhmittymien ja muiden EU:n toimielinten kanssa.
Vaaleilla valittuina alue- ja paikallispäättäjinä
vastuullamme on myös välittää todenmukaista kuvaa EU:n toimintapolitiikoista
kotiseuduillamme ja laajemminkin. Työmme
onnistumisen avain on siinä, että kiinnitämme paikallisten ja alueellisten tiedotusvälineiden huomion EU:n saavutuksiin ja edistämme solidaarisuutta ja keskinäistä tukemista
EU:n alueiden välillä.

Olgierd Geblewicz
Euroopan kansanpuolueen (EPP)
ryhmän puheenjohtaja, Länsi-Pommerin
voivodikunnan aluejohtaja, Puola
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Christophe Rouillon
PES-ryhmän puheenjohtaja

@PES_CoR
pescor.eu
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Euroopan unionin 120 000 kunnasta ja alueesta
monilla on edistysmieliset, sosialistiset ja
sosiaalidemokraattiset johtajat – ajatelkaamme
vaikka Berliinin, Brysselin tai Budapestin kaltaisia
pääkaupunkeja, lukuisia alueita Saksassa, Espanjassa
tai Ranskassa ja kauempana, esimerkiksi Azoreita
Portugalissa, tai pieniä kuntia kaupunkien
lähiympäristöissä tai maaseudulla, sellaisia kuin
omani. Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen
ryhmä pyrkii tuomaan näiden kuntien ja alueiden
näkemyksiä esille ja tekemään yhdessä niiden
kanssa työtä sellaisen kestäväpohjaisemman,
oikeudenmukaisemman ja osallistavamman
Euroopan unionin hyväksi, jossa yhtäkään ihmistä
tai paikkaa ei jätetä oman onnensa nojaan.
Meillä on edessämme haasteelliset ajat.
Koronaviruskriisi on vain pahentanut ongelmia,
jotka vaativat kiireellistä ratkaisua jo aikaisemmin:
ilmastonmuutos ja ekologinen hätätila,
lisääntyvä sosiaalinen eriarvoisuus, työelämän
muutoksiin ja digitalisaatioon liittyvät kysymykset,

Meneillään oleva kriisi voidaan muuttaa
mahdollisuudeksi, jos meillä on tarpeeksi
rohkeutta rakentaa yhteisöillemme
uudenlainen tulevaisuus. Avainasemassa
tämän saavuttamiseksi on vihreän kehityksen
ohjelma, johon paikallis- ja alueyhteisöjen
tulee voida osallistua täysipainoisesti.
Niiden osaaminen ja resurssit ovat todella
tärkeitä oikeudenmukaisen siirtymän
aikaansaamiseksi.

mahdollisuuksien puuttuminen monilta ihmisiltä
ja laajalle levinnyt tunne siitä, että kansalaisilla ei
ole mahdollisuutta vaikuttaa. Kunnilla ja alueilla on
erittäin tärkeä rooli näihin haasteisiin vastaamisessa.
”Ajattele globaalisti – toimi paikallisesti” -mottonsa
myötä PES-ryhmä, jossa on lähes 200 vaaleilla
valittua edustajaa, toteuttaa poliittista ohjelmaa,
jonka innoituksena ovat YK:n 17 kestävän
kehityksen tavoitetta. Pyrkimyksenämme on,
että Euroopan alueiden komitea esittää tällä
toimikaudella vahvoja ehdotuksia etenkin
kestävyyden, koheesiopolitiikan, asumisen,
energiasiirtymän, työntekijöiden suojelun,
digitaalisen muutoksen ja digitaalisten oikeuksien
osalta paikallis- ja alueviranomaisten ja EU:n avuksi
niiden edetessä kohti kestävää kehitystä. Tähän
liittyen tulee myös pyrkiä määrätietoisesti kestävän
kehityksen tavoitteeseen 5 eli saavuttamaan
sukupuolten tasa-arvo ja vahvistamaan naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Kannatamme myös ajatusta Euroopan alueiden
komitean poliittisemmasta roolista. Nyt tarvitaan
enemmän kuin koskaan sitä, että komitea ajaa alueja paikallisyhteisöjen asiaa EU:n toimielinten tasolla
ja osallistuu unionin tulevaisuuden muotoiluun
erityisesti Euroopan tulevaisuutta käsittelevän
konferenssin ja kansalaisvuoropuheluiden
kautta. Olipa konteksti tai kohtaamamme kriisi
millainen hyvänsä, puolustamme aina Euroopan
integraation syventämistä, joka perustuu
toissijaisuusperiaatteeseen, solidaarisuuteen sekä
EU:n perusarvojen ja vapauksien tinkimättömään
noudattamiseen.

Christophe Rouillon
Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen
(PES) ryhmän puheenjohtaja
Coulainesin kunnanjohtaja, Ranska
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François Decoster

Renew Europe -ryhmän puheenjohtaja

@RenewEuropeCoR
reneweurope-cor.eu
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Covid-19-pandemia on paljastanut
porsaanreiät yhteiskuntiemme ja Euroopan
unionin toiminnassa. Samaan aikaan se tarjoaa
meille mahdollisuuden.
Meidän on varmistettava, että kaikki,
mitä teemme, vie kohti vahvempaa ja
yhtenäisempää yhteiskuntaa. Tämän
saavuttamiseksi me keskitymme
luomaan oikeanlaisen kehyksen
vihreälle, älykkäälle ja osallistavalle
elpymiselle.
Hiilineutraaliuden huomioon ottava
elpyminen, jonka yhteydessä vihreän
kehityksen ohjelmaa toteutetaan
oikeudenmukaisesti ja taloudellista tukea
tarjoten. Vihreä siirtymä kohti hiiletöntä
taloutta siten, että syntyy uusia liiketoimintaja työllistymismahdollisuuksia. Siirtymä,
jonka olisi luotava raamit uudenlaiselle
markkinataloudelle, perustuttava
hiilettömään energiantuotantoon, yhtäläisiin

mahdollisuuksiin ja oikeudenmukaiseen
kilpailuun, joka ehkäisee ja torjuu
kaikenlaisia monopoleja (julkisia ja yksityisiä,
lähes monopolin kaltaisia tilanteita tai
käytännön monopoleja), ja pidettävä
sisällään asianmukaiset säännöt kaikista
haavoittuvimmassa asemassa olevien
suojelemiseksi. Siirtymä, joka helpottaa
paikkalähtöistä teollisuuspolitiikkaa,
tukee strategisia teollisuuden aloja,
tarkoittaa sellaisten työntekijöiden
uudelleenkouluttamista, joiden työpaikat
ovat katoamassa, luo kestäväpohjaisia
paikallisia työpaikkoja etenkin nuorille ja
antaa nostetta pk-yrityksille. Siirtymä, jonka
yhteydessä taataan tasapainoinen luonnon
monimuotoisuus ja ympäristön, kaupunki- ja
maaseutualueiden sekä metsien suojelu ja
asianmukainen hoito. Siirtymä, jonka myötä
Euroopan kaikissa turistikohteissa voi matkailla
kestävällä tavalla.
Elpyminen, jonka yhteydessä arvioidaan
väestökehityksen muutoksia ja varmistetaan

tulevien päätösten sovittaminen paikallisiin
tarpeisiin ja erityispiirteisiin, pidetään
välttämättömien terveys- ja lääkintälaitteiden
tuotantoa strategisen tärkeänä ja
huolehditaan siitä, että kansanterveyttä
vaalitaan paikallisten, alueellisten, kansallisten
ja EU-tason päättäjien aidon ja tehokkaan
kumppanuuden avulla.
Elpyminen, jossa hyödynnetään julkisen
ja yksityisen sektorin digitalisaation
merkittävää edistymistä ja viedään
sitä eteenpäin takaamalla jokaiselle
kotitaloudelle ja pienimmillekin yrityksille
korkeatasoiset laajakaistayhteydet ja
varmistamalla, että jokaiselle kansalaiselle
iästä ja sukupuolesta riippumatta opetetaan
niiden käytön edellyttämät taidot, jotta he
voivat saada julkisia ja yksityisiä palveluja
entistä sujuvammin. Elpyminen, joka
perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen ja
vahvistaa demokratiaa yhtäältä siten, että
kansalaiset osallistuvat siihen digitaalisten
välineiden avulla, ja toisaalta siten, että
paikallisdemokratia on laadukasta, siinä
ei esiinny korruptiota, päätöksenteko on
osallistavaa, paikalliset tiedotusvälineet voivat
toimia vapaasti, kansalaisyhteiskunta toimii
aktiivisesti ja kansalaiset käyttävät kaikkia EUjäsenyyden heille tarjoamia mahdollisuuksia.

François Decoster
Renew Europe -ryhmän puheenjohtaja
Saint-Omerin kaupunginjohtaja
Hauts-de-Francen aluevaltuuston jäsen,
Ranska
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Władysław Ortyl

ECR-ryhmän puheenjohtaja

@ECR_CoR
web.cor.europa.eu/ecr
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ECR-ryhmässä olemme sitoutuneet
edistämään entistä hyvinvoivempaa,
turvallisempaa ja hajautetummin toimivaa
Eurooppaa, jota johtavat paikallisyhteisöt
kansallisten hallitusten kumppaneina.
Hallinto toimii parhaiten silloin, kun
se kuuntelee kansalaisia ja käyttää
veronmaksajien rahoja vastuullisesti, ja
tästä syystä me korostamme realismia,
toissijaisuusperiaatetta ja demokratiaa.
Nykyisinä vaikeina aikoina meidän on asetettava
pragmatismi etusijalle. ECR-ryhmä edustaa
konservatiivista liikettä, joka uskoo, että
keskeisillä aihealueilla tehtävän eurooppalaisen
yhteistyön avulla on mahdollista löytää
konkreettisia ratkaisuja konkreettisiin ongelmiin.
Ratkaisuja, jotka auttavat luomaan työpaikkoja
ja tekemään Euroopasta turvallisemman paikan
elää, on löydettävissä maalaisjärjen mukaisten
toimintapolitiikkojen kautta ja kunnioittamalla
kansalaisten toiveita.

Yksi EU:n sitkeimmistä tämänhetkisistä haasteista
on, miten saada talous elpymään covid-19pandemian jälkeen. Ryhmämme on kannattanut
kouriintuntuvia toimenpiteitä solidaarisuuden
hengessä: taloudellinen apu vaikeuksissa oleville
alueille, EU-rahoituksen käytön joustavoittaminen
ja tuontitullien poistaminen lääkinnällisiltä
tarvikkeilta. Olemme myös korostaneet, että
kaikissa uusissa toimintapolitiikoissa on otettava
huomioon paikalliset ja alueelliset realiteetit ja
varmistettava, että mikään EU:n toimenpide ei
loukkaa kansallisvaltioiden tai paikallishallinnon
suvereniteettia.
EU:n jäsenvaltiot ja alueet ovat lähtökohtaisesti
erilaisia monissa eri suhteissa: kieli, kansallisuus,
taloudellinen kehittyneisyys, luonnonvarat,

paikallinen koulutustaso, maantiede ja
tulotaso. Uskommekin, että vain moninaisuutta
kunnioittava ja jäsenvaltioihinsa ja alueisiinsa
luottava EU pystyy rakentamaan vakaamman
tulevaisuuden, joka parantaa ihmisten elämää.
Jäsenvaltiot ja alueet kykenevät löytämään
itselleen parhaiten sopivan tavan käsitellä kaikkea
veropolitiikasta aina työpaikkojen luomiseen
siten, että nuoret voivat jäädä kotiseudulleen
ja perustaa perheen. Mitä tulee EU-tason
yhteistyötä edellyttäviin muihin kysymyksiin,
näemme selvän tarpeen vahvalle Euroopan
unionille sellaisilla aihealueilla kuin alueellinen
yhteenkuuluvuus, tieteellinen tutkimus,
maatalous ja sisämarkkinat.
Me tarjoamme rohkean ja vaihtoehtoisen
vision uudistetusta EU:sta valtioiden ja alueiden
yhteisönä, joka tekee yhteistyötä niissä asioissa,
joissa niiden edut käyvät yksiin ja ovat parhaiten
ajettavissa tehokkaalla yhteistyöllä. ECR-ryhmän
poliitikot pohtivat aina päätöstä tehdessään,
onko sillä lisäarvoa ahkerasti töitä tekevien
unionin veronmaksajien kannalta.

Władysław Ortyl
Euroopan konservatiivien ja reformistien (ECR)
ryhmän puheenjohtaja)
Ala-Karpatian voivodikunnan aluejohtaja,
Puola
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Kieran McCarthy

EA-ryhmän puheenjohtaja

@EA_CoR
web.cor.europa.eu/ea
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joka yhdistää eri toimintapolitiikat ja
hyödyttää EU:n kaikkia kuntia, kaupunkeja,
maaseutualueita ja syrjäisiä alueita. Tiedon
jakaminen, taloudelliset investoinnit ja
joustava sääntely ovat ratkaisevan tärkeitä,
jotta voidaan edistää innovatiivisesti ja
monialaisesti sellaista EU:n taloutta, joka on
oikeudenmukaista ja ympäristön kannalta
kestävää.

Aikaamme leimaavat monet sosiaaliset
ja taloudelliset haasteet. Alueet ja kunnat
kaikkialla EU:ssa ovat etulinjassa vastaamassa
näihin haasteisiin ryhtymällä toimenpiteisiin
ja etsimällä ratkaisuja, ja samalla ne koko ajan
kehittyvät kunnianhimoisella ja kestävällä
tavalla. Viimeaikainen koronaviruspandemia
on myös jälleen osoittanut, kuinka tärkeitä
paikallis- ja alueviranomaiset ovat EU:n
kansalaisten elämän kannalta.
Euroopan aluejohtajilla, kaupunginjohtajilla
ja alue- ja paikallisvaltuutetuilla on paljon
osaamista ja kokemusta, jota voidaan
jakaa ja hyödyntää EU:n tämänhetkisillä ja
tulevilla politiikanaloilla. AK on 25 vuoden
ajan auttanut toteuttamaan EU:n visiota
esittäen jatkuvasti haastavia kysymyksiä,
etsien ratkaisua kumppanuuden kautta ja
puolustamalla EU:n perusarvoja.

AK:lla on keskeinen asema EU-toimijoiden
joukossa. Muiden EU:n toimielinten kanssa
tekemänsä yhteistyön avulla komitea on
solminut yhteyksiä eri puolilla EU:ta asuviin
ihmisiin. AK:n on kuitenkin jatkettava
mekanismiensa kehittämistä varmistaakseen,
että paikallisten, alueellisten ja kansallisten
viranomaisten ääni ja voimavarat
otetaan asianmukaisesti huomioon EU:n
lainsäädännössä.

Emme myöskään saisi unohtaa, keitä olemme
– kyllä, me olemme Euroopan unionin jäseniä,
ja siitä on meille kaikille valtavasti hyötyä,
mutta meillä kaikilla on omat kulttuurimme,
perinteemme ja kielemme. Kun pyrimme
vastaamaan aikamme haasteisiin, meidän
on tehtävä töitä EU:n kansalaisten hyväksi
ja heidän puolestaan mutta kunnioitettava
Euroopan alueiden monimuotoisuutta.

Kieran McCarthy
Euroopan allianssi -ryhmän (EA) puheenjohtaja
Corkin kaupunginvaltuuston jäsen,
Irlant

Euroopan allianssi -ryhmä katsoo, että
Euroopan unioni tarvitsee vahvan vision,
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Satu Haapanen

Vihreät-ryhmän puheenjohtajat

@Greens_CoR

web.cor.europa.eu/greens
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Aktiiviset kansalaiset ja heidän
demokraattinen osallistumisensa ovat
olennaisen tärkeitä sekä Euroopan unionille
että alueille, kaupungeille ja kunnille yhteisen
tulevaisuuden muokkaamiseksi.
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta
tulee Euroopalle kestävän kasvun strategia
vain, jos siihen nivotaan johdonmukaisesti
kaikki politiikanalat – niin maatalous,
teollisuus, liikenne, asuminen, koulutus kuin
myös sosiaalinen osallisuus. Mitä enemmän
siirtyminen käyttämään pelkästään uusiutuvaa
energiaa viivästyy, sitä korkeammat ovat
taloudelliset kustannukset. Oikeudenmukaisen
siirtymän on tapahduttava nyt, sillä tämä on
ainoa keino taata hyvinvointi, luoda kunnollisia
työpaikkoja ja turvata liikkuvuus. EU:ssa
tarvitaankin sitovia tavoitteita tuleviksi vuosiksi,
jotta ilmasto- ja energiatavoitteet pystytään
saavuttamaan.
Alueet, kaupungit ja kunnat tarvitsevat
mahdollisuuksia kestäviin investointeihin,

sillä EU:n toimintapolitiikat pannaan suurelta
osin täytäntöön paikallis- ja aluetasolla. EU:n
on tarjottava asianmukaista rahoitustukea, ja
EU:n rahoituksen on edistettävä merkittävästi
Pariisin ilmastosopimuksessa asetettujen
tavoitteiden saavuttamista ja samalla myös
vahvistettava sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
Euroopan alueiden komitea voi edistää
merkittävällä tavalla vihreän kehityksen
ohjelman toteuttamista käytännössä.
Vihreät-ryhmä haluaa nähdä EU:n
takaavan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
kansalaisilleen. Me haluamme, että lapset
voivat saada tasokasta koulutusta riippumatta
siitä, missä he varttuvat, ja luottaa siihen,
että tulevaisuus tarjoaa mahdollisuuksia.

Me haluamme varmistaa metsien ja merien
biologisen monimuotoisuuden ja saada
ilmastonmuutoksen pysähtymään.
Me haluamme kehittää osallistavia yhteisöjä,
joissa ihmiset voivat luottaa siihen, että heitä
kuullaan ja että heidän kansalaisoikeuksiaan
kunnioitetaan. Haluamme luoda työpaikkoja,
joissa otetaan huomioon niin ihmisten tarpeet
kuin myös ympäristön haavoittuvuus.
Me näemme humaaniuden universaalina
ihmisoikeutena, josta ei saa tinkiä ja joka
muodostaa kaiken toimintamme arvopohjan.
Vaadimme siksi kohtelemaan haavoittuvassa
asemassa olevia – esimerkiksi pakolaisia ja
turvapaikanhakijoita – oikeudenmukaisesti ja
inhimillisesti. Euroopan unionin on löydettävä
keinot auttaa kehitysmaita kehittämään
demokratiaa, torjumaan ilmastonmuutosta
ja täyttämään ihmisoikeuksia koskevat
velvollisuutensa.

Satu Haapanen
Vihreät-ryhmän puheenjohtaja
Oulun kaupunginvaltuuston jäsen, Suomi

Bernd VOß
Vihreät-ryhmän puheenjohtaja
Schleswig-Holsteinin maapäivien jäsen,
Saksa
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Euroopan
unionin
kaikkien
kylien, kuntien,
kaupunkien ja
alueiden kiintopiste.
Ota yhteyttä!
Euroopan alueiden komitea (AK) on EU:n alue- ja paikallisedustajien poliittinen kokous, ja sen 329 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota. Komitean jäsenet ovat
vaaleilla valittuja aluehallitusten puheenjohtajia, aluevaltuustojen jäseniä, pormestareita sekä kunnan- ja kaupunginvaltuustojen jäseniä, jotka ovat demokraattisessa vastuussa
yli 446 miljoonalle unionin kansalaiselle. AK:n tärkeimpinä tavoitteina on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä näiden edustamat yhteisöt mukaan Euroopan unionin
päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston on kuultava sitä politiikanaloista, jotka vaikuttavat
alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen varmistaakseen EU:n lainsäädännön noudattamisen siinä tapauksessa, että toissijaisuusperiaatetta
rikotaan tai alue- tai paikallisviranomaisten asemaa loukataan.
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