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”EU:n rakentaminen alhaalta ylöspäin unionin alueiden ja kuntien kanssa” 

 
Bukarestin julistus 

Euroopan alueiden komitea 
Euroopan alueiden ja kuntien huippukokous 14.–15. maaliskuuta 2019 

 
Euroopan unioni, joka perustuu vapauden, yhteisvastuun, demokratian ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen periaatteisiin, perusvapauksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen, on tuonut pysyvän 
rauhan ja kehityksen Euroopan kansalaisille.  
 
Eurooppa on muuttumassa ennennäkemättömällä vauhdilla globalisaation, digitaalisen 
vallankumouksen, ilmastokehityksen ja väestörakenteen muutoksen myötä. Jos emme halua Euroopan 
yhdentymisen kääntävän suuntaansa, näitä muutoksia, joissa sosiaalinen, taloudellinen ja alueellinen 
epätasa-arvo kiteytyy, on seurattava, muokattava ja säänneltävä intensiivisin toimin kaikilla 
hallintotasoilla etenkin, kun kolmannes kaikista julkisista menoista ja yli puolet julkisista 
investoinneista toteutetaan valtiotasoa alemmalla tasolla. 
 
Luottamus paikallis- ja aluehallintoon on keskimäärin suurempaa kuin luottamus valtionhallintoon, ja 
useimmissa jäsenvaltioissa näihin hallintotasoihin luotetaan myös enemmän kuin EU:hun. Tässä 
tilanteessa EU:n kunnat ja alueet ja niiden vaaleilla valitut edustajat varmistavat läheisyyden, 
luottamuksen ja vakauden unionissa aikana, jolloin eroavuudet ja vastakkainasettelut ovat 
yleistymässä. Tällainen vakaus on erittäin tärkeää, jotta voidaan jatkaa yhteisen eurooppalaisen 
tulevaisuuden rakentamista seuraavaa sukupolvea varten. 
 
Me, Euroopan unionin paikallis- ja aluetason vaaleilla valitut poliittiset vastuuhenkilöt, olemme 
vakuuttuneita siitä, että Euroopan unioni tarvitsee alueitaan ja kuntiaan yhtä paljon kuin ne tarvitsevat 
Euroopan unionia. 
 
Tämä julistus on panoksemme vuosien 2019–2024 strategisen ohjelman valmisteluun. EU-johtajien on 
määrä esittää ohjelma Sibiussa 9. toukokuuta 2019. 
 
Euroopan unionin demokraattisen perustan vahvistaminen 
 
1. Paikallis- ja aluedemokratia on keskeinen osa EU:n demokratiaa. Monitasoinen hallinto on 

keskeisessä asemassa varmistettaessa kaikkien hallintotasojen aktiivinen ja tasavertainen 
osallistuminen luottamuksen hengessä. Kaikkien tasojen välinen lojaali yhteistyö on 
välttämätöntä, jotta EU voi saavuttaa täysin vastuullisesti, tehokkaasti ja avoimesti taloudellisen 
ja sosiaalisen edistymisen tavoitteensa kansalaistensa hyväksi näiden asuinpaikasta riippumatta. 

2. Sovellettaessa ”aktiivisen toissijaisuusperiaatteen” mallia on erittäin tärkeää, että päätökset 
ilmentävät eurooppalaista lisäarvoa ja että ne tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia täysin  
 



  

 
vastuullisesti, tehokkaasti ja avoimesti.  

 
3. Hajauttamisen lisääminen ja parempi toimivallanjako – kunnioittaen kansallisia järjestelmiä – 

ovat keskeisiä hyvän hallinnon osatekijöitä, koska ne lisäävät avoimuutta, vastuuvelvollisuutta 
ja poliittisen päätöksenteon laatua ja mahdollistavat entistä paremman vuorovaikutuksen 
kansalaisten kanssa. 

 
4. Unionin ja sen kansalaisten välistä yhteyttä tulisi vahvistaa. Me kannatamme vaatimusta luoda 

lisäkanavia demokraattista osallistumista varten. Me tuemme aktiivisesti EU:n pysyvän 
kansalaisten kuulemisjärjestelmän käyttöönottoa. 

 
5. On erittäin tärkeää lisätä EU:n kansalaisten, erityisesti nuorten, tietoisuutta identiteettinsä ja 

kansalaisuutensa eurooppalaisesta ulottuvuudesta etenkin koulutuksen, kulttuurin ja nuorten 
vaikutusmahdollisuuksien kautta, jotta voidaan edistää tunnetta kuulumisesta Euroopan 
yhdentymishankkeeseen. 

 
EU:n toiminnan ankkuroiminen paikallistasoon paremman tulevaisuuden rakentamiseksi 
kansalaisillemme 
 
6. Alueet ja kunnat ovat eturintamassa toteutettaessa kestävän kehityksen tavoitteita, joista olisi 

tultava EU:n kattava pitkän aikavälin taloudellinen malli Eurooppa 2020 -strategian jälkeen. 
Kunnilla ja alueilla olisi myös oltava valtuudet täyttää kaikilta osin tehtävänsä siirryttäessä kohti 
hiilineutraalia ja kestäväpohjaista Eurooppaa.  

 
7. Sisämarkkinoita tulisi täydentää toimintapolitiikoilla, joilla varmistetaan, että kaikki voivat 

hyödyntää sisämarkkinavapauksia, ja taataan tasapuolisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. 
EU:n sosiaalista ulottuvuutta olisi vahvistettava, jotta sosiaaliset oikeudet voidaan asettaa 
samalle viivalle taloudellisten oikeuksien kanssa. Sosiaalista osallisuutta edistävä EU:n 
politiikka ja erityisesti muuttajien kotouttamispolitiikka voidaan toteuttaa onnistuneesti vain, jos 
paikallis- ja alueviranomaisilla on käytettävissään asianmukaiset keinot ja jos riittävä EU:n 
rahoitus on suoraan niiden ulottuvilla. 

 
8. Jatkuvien taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erojen korjaaminen on myös tulevaisuudessa 

suuri haaste EU:lle. Koheesiopolitiikka on etenkin Euroopan alueellisen yhteistyön kautta 
osoittanut lisäarvonsa EU:lle, ja sitä tulisi jatkaa vuoden 2020 jälkeenkin kaikilla alueilla 
paikkalähtöisen toimintatavan, eurooppalaisten kumppanuuksien, yhteisen hallinnoinnin ja 
monitasoisen hallinnon pohjalta. 



  

 
9. Julkisten investointien taso EU:ssa on edelleen liian alhainen asianmukaisten julkisten 

perusrakenteiden ja palvelujen tarjoamiseksi. Investointivajeen kurominen umpeen onkin 
ratkaisevan tärkeää. EU:n tulisi antaa paikallis- ja alueviranomaisille tarvittavaa liikkumavaraa 
näiden investointitoiminnan tukemiseksi. 

 
10. EU-johtajien on varmistettava Euroopan unionille kunnianhimoinen talousarvio, jonka avulla 

voidaan vastata tuleviin haasteisiin ja suunnitella pysyviä ja kestäväpohjaisia EU-politiikkoja. 
Poliittisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien haasteiden kiireellisyyden vuoksi 
kehotammekin pyrkimään nopeasti yhteisymmärrykseen seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä Euroopan parlamentin ja Euroopan alueiden komitean jo esittämien 
linjausten mukaisesti. 
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