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Luonnos #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausumaksi yhteenkuuluvan, 

kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta  
 

#CohesionAlliance-ryhmittymä jatkaa poliittista toimintaansa covid-19-kriisin jälkeisessä Euroopassa ja pyrkii 
vahvistamaan yhteenkuuluvuuden aseman Euroopan unionin perusarvona ja unionin kaiken politiikan ja 
investointitoiminnan keskeisenä tavoitteena. Covid-19-kriisi on osoittanut, että solidaarisuutta, vastuullisuutta 
ja yhteenkuuluvuutta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, jotta voidaan huolehtia siitä, ettei yksikään ihminen 
tai alue jää oman onnensa nojaan.  
 
Tavoitteenamme on varmistaa, että EU tarjoaa jäsenvaltiolle, alueille, kaupungeille ja kunnille merkittävää 
taloudellista tukea. Ne ovat covid-19-kriisin torjunnan etulinjassa, ja EU:n on vuosien 2021–2027 
talousarvionsa ja pandemianjälkeisen elvytyssuunnitelmansa keinoin autettava niitä suojelemaan asukkaitaan, 
tukemaan paikallista taloutta, vahvistamaan paikallisyhteisöjen kykyä selviytyä ja palautua kriiseistä ja 
luomaan kestäväpohjaista tulevaisuutta. Koska vallitseva kriisitilanne uhkaa syventää jäsenvaltioiden välisiä ja 
sisäisiä eroja, kuilu kehittyneiden ja vähemmän kehittyneiden yhteisöjen välillä kasvaa, ellei EU toteuta 
koordinoituja toimia oikeaan aikaan.  
 
EU:n elvytysstrategian ja vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymistä silmällä pitäen 
toistamme #CohesionAlliance-kampanjan pääperiaatteet ja kehotamme kaikkia unioni-, valtio-, alue- ja 
paikallistason päättäjiä sekä elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan vastuuhenkilöitä tukemaan tätä 
julkilausumaa.  
 
#CohesionAlliance-kampanjassa julistamme, että  
 

1. EU:n monivuotinen rahoituskehys on olennainen väline, jonka avulla yhteenkuuluvuutta, lähentymistä ja 
kilpailukykyä voidaan edistää Euroopan unionin kaikkien kansalaisten hyväksi heidän asuinpaikastaan 
riippumatta. 
 

2. kaikki alueet, kaupungit ja kunnat kattava vahva ja tehokas koheesiopolitiikka on välttämätöntä, jotta 
näitä yhteisöjä voidaan auttaa elpymään covid-19-kriisistä ja jotta voidaan edetä sellaisissa keskeisissä 
poliittisissa hankkeissa ja haasteissa kuin Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, kestävän kehityksen 
tavoitteet, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja digitalisaatio. 
 

3. EU:n kaikkien toimintapolitiikkojen on tuettava yhteenkuuluvuustavoitteen saavuttamista, jotta voidaan 
vahvistaa alueiden, kaupunkien ja kuntien selviytymis- ja palautumiskykyä, jälleenrakentaa taloutta, 
edistää kestävää kehitystä ja lujittaa unionin alueellista ja sosiaalista rakennetta.  
 

4. koheesiopolitiikka on säilytettävä pitkän aikavälin investointipolitiikkana, jonka perustana ovat 
riittävät resurssit, joiden osuus seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä on vähintään 
kolmannes, ja sitä olisi tuettava EU:n tulevalla elvytyssuunnitelmalla. 
 

5. kumppanuuden, monitasoisen hallinnon ja paikkalähtöisen toimintatavan periaatteet ovat ratkaisevan 
tärkeitä paitsi koheesiopolitiikan myös EU:n elvytyssuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Paikallis- ja 
alueviranomaisilla on parhaat edellytykset arvioida paikallis- ja aluetason investointitarpeita, ja ne on 
otettava täysipainoisesti mukaan investointien (uudelleen)suunnittelua ja uusia toimenpideohjelmia 
koskevaan päätöksentekoon. 
 

6. viimeaikaiset joustavoittamistoimenpiteet ja toimet koheesiopolitiikan yksinkertaistamiseksi 
entisestään ovat laajentaneet politiikan tarjoamia reagointimahdollisuuksia ja niitä tulisikin jatkaa, mikäli 
niistä on todennetusti hyötyä elvytystoimien kannalta pitkällä aikavälillä eivätkä ne lisää keskittämistä. 

 
7. on ratkaisevan tärkeää, että covid-19-kriisin taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten korjaamiseen ja 

lieventämiseen käytettävät elvytysvälineet tukevat koheesiopolitiikkaa ja että ne täydentävät 
rakennerahastoja ja muita EU:n rahoitusohjelmia ja ne on koordinoitu hyvin näiden kanssa eivätkä ne 
johda alun perin kaikille jäsenvaltioille ja alueille tarkoitetun koheesiopoliittisen tuen leikkaamiseen.  

 
8. Euroopan entistä tiiviimmän alueellisen yhteistyön keinoin on autettava ihmisiä, yhteisöjä ja yrityksiä 

tekemään yhteistyötä yli rajojen ja selviytymään kriisin kielteisistä vaikutuksista sekä vauhditettava talouden 
elpymistä. 
 

9. vuosien 2021–2027 koheesiopoliittiset ohjelmat on käynnistettävä ajallaan ja järjestelyjä vuosien 
2014–2020 ohjelmien saattamiseksi vaiheittain päätökseen on jatkettava pidempään, jotta nykyisestä 
kriisistä voidaan selvitä ja pystytään valmistelemaan pitkän aikavälin kehitysstrategioita. Viivästysten 
varalta on oltava siirtymäjärjestelyjä ja lisävaroja, ettei rahoitus katkea kahden ohjelmakauden välillä. 
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10. EU:n ja jäsenvaltioiden johtajia kehotetaan täyttämään velvollisuutensa kansalaisia kohtaan ja sopimaan 
seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elvytysstrategiasta, jotta koheesiopoliittiset ohjelmat 
saadaan käyntiin ajallaan 1. tammikuuta 2021. 

 
Tämä ehdotus CohesionAlliance-ryhmittymän uudeksi julkilausumaksi on ryhmittymän kumppaniorganisaation 
esittämä. Jotta ehdotuksen käsittely hoituisi ripeästi ja osallistavalla tavalla, kaikkia asiasta kiinnostuneita 
organisaatioita, instituutioita, henkilöitä ja allekirjoittajatahoja pyydetään toimittamaan kommenttinsa 30. 
toukokuuta 2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen cohesionalliance@cor.europa.eu.  
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