Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja
vastupanuvõimelise Euroopa heaks
Ühtekuuluvuspoliitika allianss (#CohesionAlliance) tugevdab oma poliitilist tegevust COVID-19 kriisi järgses
Euroopas ja kinnitab, et ühtekuuluvus on Euroopa Liidu üks põhiväärtus ning liidu kõigi poliitikameetmete ja
investeeringute põhieesmärk. COVID-19 kriis on näidanud, et solidaarsus, vastutus ja ühtekuuluvus on praegu
vajalikumad kui kunagi varem, tagamaks, et ükski inimene ega piirkond ei jää saatuse hooleks.
Euroopa piirkonnad, linnad ja igas suuruses muud omavalitsusüksused pakuvad juba kodanikele mitmeid olulisi
teenuseid, nagu arstiabi ja sotsiaalhoolekanne. See tegevus on olnud keskse tähtsusega COVIDi pandeemia
tagajärgedega toimetulekul, kuid selle kulud on olnud tohutud. Seetõttu on kohalik ja piirkondlik
investeerimissuutlikkus drastiliselt vähenenud.
Meie eesmärk on tagada, et EL pakub liikmesriikidele, piirkondadele, linnadele ja muudele
omavalitsusüksustele ulatuslikku rahalist toetust. Nemad on COVID-19 kriisi eesliinil ning ELi 2021.–
2027. aasta eelarve ja majanduse pandeemiajärgset taastumist käsitlev kava peavad aitama neil kaitsta oma
elanikke, toetada kohalikku majandust, suurendada kohalike kogukondade vastupidavust kriisidele ja luua
jätkusuutlik tulevik. Praegune hädaolukord ähvardab süvendada erinevusi liikmesriikide vahel ja nende sees
ning ELi koordineeritud ja õigeaegse tegevuseta suureneb lõhe rohkem ja vähem arenenud kogukondade vahel
veelgi.
Pidades silmas Euroopa majanduse taastekava ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku
vastuvõtmist, kordame ühtekuuluvuspoliitika alliansi keskseid põhimõtteid ning kutsume kõiki Euroopa, riikliku,
piirkondliku ja kohaliku tasandi juhte ning ettevõtjate ja kodanikuühiskonna eestkõnelejaid üles seda
deklaratsiooni toetama.
Ühtekuuluvuspoliitika allianss kinnitab, et:
1.

ELi mitmeaastane finantsraamistik on oluline vahend ühtekuuluvuse, lähenemise ja konkurentsivõime
edendamiseks Euroopa Liidu kõigi kodanike heaks sõltumata nende elukohast. Kavandatavat Euroopa
majanduse taastekava tuleks rakendada alt-üles lähenemisviisi kaudu, kasutades toetusi ja finantsvahendite
võimendavat mõju ning järgides partnerluse põhimõtet;

2.

tugev, nähtav ja tõhus ühtekuuluvuspoliitika, mis on kättesaadav kõigi piirkondade, linnade ja igas
suuruses muude omavalitsusüksuste jaoks, on hädavajalik, et vähendada arengutasemete erinevust, aidata
neil taastuda COVID-19 kriisist ning liikuda edasi selliste oluliste poliitikavaldkondade ja ülesannetega nagu
Euroopa roheline kokkulepe, kestliku arengu eesmärgid, Euroopa sotsiaalõiguste sammas ja digiüleminek.
Tähelepanu tuleks pöörata nii linnapiirkondadele, mis on keskkonnahoidlikule ja digitaalsele majandusele
ülemineku liikumapanev jõud, kui ka piirkondadele, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad
looduslikud või demograafilised tingimused;

3.

kõik ELi poliitikavaldkonnad peavad toetama ühtekuuluvuse eesmärki, et suurendada meie piirkondade,
linnade ja igas suuruses muude omavalitsusüksuste vastupanuvõimet, taastada majandust ning edendada
jätkusuutlikkust ja liidu territoriaalset ja sotsiaalset struktuuri. Kavandatud Euroopa majanduse taastekava
edu sõltub nende täielikust osalemisest, kuna suurem osa tervishoiuteenuste, sotsiaalhoolekande ja
vastupanuvõimega seotud pädevustest lasub kohalikul ja/või piirkondlikul tasandil;

4.

mõningate ühtekuuluvuspoliitika tugevdamiseks kavandatud meetmete ajutine iseloom ei tohiks
kahjustada poliitika pikaajalist lähenemisviisi, mis peab jätkuvalt olema investeerimispoliitika, mis
põhineb lisavahenditel, mis vastavad kõigi piirkondade vajadustele kogu programmitöö perioodi jooksul;

5.

partnerluse, mitmetasandilise valitsemise ja kohapõhise lähenemisviisi põhimõtted ning sotsiaal- ja

majanduspartnerite osalemine ühtekuuluvuspoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel ei ole
otsustava tähtsusega mitte üksnes ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamisel, vaid ka riiklike
taaste- ja vastupidavuskavade koostamisel. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on parimad
võimalused kohapealsete investeerimisvajaduste hindamiseks ning nad tuleb täielikult kaasata
investeeringute (ümber)kavandamist käsitlevate otsuste tegemisse algatuse REACT-EU ning taaste
ja vastupidavuse rahastamisvahendi rakendamise raames;
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6.

hiljutised paindlikkuse suurendamise ja ühtekuuluvuspoliitika edasise lihtsustamise meetmed tuleks
säilitada kriisimehhanismi osana ja neid tuleks järgmisel programmitöö perioodil kasutada üksnes
uue kriisi puhkemise korral. Kestliku linnaarengu jaoks ette nähtud minimaalne eraldis tuleb säilitada
elutähtsa investeeringuna vastupanuvõimelisematesse linnadesse tulevikus. Ühtekuuluvuspoliitika
lihtsustamine koos uue Euroopa Liidu taasterahastuga on samuti otsustava tähtsusega majanduse
taastamiseks tehtavate jõupingutuste jaoks, toomata kaasa suuremat tsentraliseerimist;

7.

on väga oluline, et majanduse taastamise vahendid, mida kasutatakse COVID-19 kriisi majandusliku ja
sotsiaalse mõju leevendamiseks, tugevdaksid ühtekuuluvuspoliitikat ning täiendaksid struktuurifonde,
ELi konkurentsipoliitikat ja ELi muid rahastamisprogramme ja oleksid nendega kooskõlas, ilma et see
tooks kaasa algselt kõigile liikmesriikidele ja piirkondadele ette nähtud ühtekuuluvustoetuse vähenemise;

8.

tugevam Euroopa territoriaalne koostöö peab aitama inimestel, kogukondadel ja ettevõtjatel teha piiriülest
koostööd ja ületada kriisi kahjulikud mõjud ning kiirendada majanduse taastumist. Olemasolevad ja uued
ELi programmid, nagu uus piirkondadevaheliste innovatsiooniinvesteeringute vahend, on keskse tähtsusega
aruka spetsialiseerumise strateegiatel põhinevate Euroopa tööstuse ja innovatsiooni väärtusahelate
arendamise toetamisel. Sellega seoses tuleb taaselustada Euroopa piiriülene mehhanism;

9.

praegusele kriisile reageerimiseks ja pikaajaliste arengustrateegiate ettevalmistamiseks on vaja õigel ajal
alustada 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika programme ja pikendada 2014.–2020. aasta
programmide järkjärgulise lõpetamise süsteemi. Viivituste korral tuleb ette näha lisavahendeid hõlmav
üleminekukord, et vältida rahastamispuudujääki kahe programmitöö perioodi vahel;

10. ELi ja liikmesriikide juhte kutsutakse üles täitma oma kohustusi kodanike ees ning leppima kokku
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ja majanduse taastamist käsitlevas strateegias, et tagada
ühtekuuluvuspoliitika programmide õigeaegne käivitamine alates 1. jaanuarist 2021.
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