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Koheesiopolitiikka on Euroopan unionin tärkein investointipolitiikka, jolla vähennetään alueellisia 
eroja ja alueellista eriarvoisuutta koko Euroopan unionin alueella ja pyritään saavuttamaan EU:n 
perussopimuksessa asetettu tavoite taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta. 
Sillä on myös keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa sekä EU:n 
ilmastotavoitteiden ja digitaalisen siirtymän edistämisessä. Kuntien ja alueiden jatkuvien haasteiden ja 
kasvavan alueellisen kuilun vuoksi vahvaa ja tehokasta koheesiopolitiikkaa tarvitaan enemmän kuin 
koskaan. 
 
Vahvaa EU:n koheesiopolitiikkaa tukeva #CohesionAlliance1 on kaikkien niiden ryhmittymä, joiden 
yhteisenä tavoitteena on luoda EU:lle tulevaisuus, jossa toteutetaan vahvaa, tehokasta ja näkyvämpää 
koheesiopolitiikkaa kaikilla alueilla. Se on sopinut muutamista periaatteista, jotka sisältyvät tähän 
kirjeeseen liitettyyn #CohesionAlliancen yhteiseen julkilausumaan. 
 
Vaikka merkittävä osa näistä keskeisistä pyynnöistä onkin otettu huomioon Euroopan komission 
koheesiopolitiikkaa koskevissa lainsäädäntöehdotuksissa ja Euroopan parlamentti on antanut niille 
vahvan tukensa ensimmäisessä käsittelyssä ilmaisemassaan kannassa, neuvostossa parhaillaan 
käytävät neuvottelut koheesiopolitiikkapaketista ja monivuotisesta rahoituskehyksestä vaikuttavat 
valitettavasti vähemmän myönteisiltä. Valtion- ja hallitusten päämiehet kokoontuvat 12. ja 
13. joulukuuta 2019 Eurooppa-neuvostoon keskustelemaan EU:n seuraavasta pitkän aikavälin 
talousarviosta. Tässä yhteydessä haluamme kiinnittää huomionne useisiin kysymyksiin, jotka liittyvät 
keskusteluihin tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja koheesiopolitiikkaan liittyvistä 
asiakokonaisuuksista, joita #CohesionAlliance-kumppanit pitävät erittäin tärkeinä. 
 

                                                           
1 #CohesionAlliance-aloitteen käynnistivät lokakuussa 2017 AER, AEBR, CALRE, CPMR, CEMR, EUROCITIES ja AK. Tähän 

mennessä ryhmittymään on liittynyt yli 11 600 kannattajaa, joiden joukossa on 450 organisaatiota ja instituutiota (122 aluetta, 
140 kuntaa ja maakuntaa sekä 46 paikallisviranomaisia edustavaa järjestöä, jotka edustavat yhdessä 97:ää prosenttia EU:n 
väestöstä). Lisätietoja: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/cohesion-alliance.aspx 
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Meidän on ennen kaikkea ilmaistava huolemme puheenjohtajavaltio Suomen äskettäisestä 
ehdotuksesta rajoittaa seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kokonaismäärä 1,07 prosenttiin 
EU27:n BKTL:stä (sen sijaan, että se olisi komission ehdotuksen mukaisesti 1,11 prosenttia tai 
Euroopan parlamentin ja Euroopan alueiden komitean suosituksen mukaisesti 1,3 prosenttia). Tämä 
ehdotus tarkoittaisi 12 prosentin leikkausta koheesiopolitiikkaan nykyiseen kauteen verrattuna (–44 
miljardia euroa). Tietyt jäsenvaltiot jopa vaativat, että monivuotisen rahoituskehyksen olisi oltava 
vain 1,0 prosenttia EU27:n BKTL:stä. Tällaiset jyrkät leikkaukset vaikuttaisivat haitallisesti EU:n 
alueiden ja kuntien kehitykseen ja aiheuttaisivat myös suuria poliittisia riskejä, sillä näin asetettaisiin 
kyseenalaiseksi EU:n kyky täyttää perussopimuksissa asetetut taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen tavoitteet, koska monilla alueilla ei enää olisi tähän tarvittavaa 
vähimmäistukea. Tämä tarkoittaisi myös keskeisiä eurooppalaisia tavoitteita edistävien investointien 
vähenemistä. Korostammekin, että koheesiopolitiikalla on oltava käytössään riittävä rahoitus, joka on 
vähintään kolmasosa EU:n tulevasta talousarviosta, ja kaikilla uusilla välineillä, kuten 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastolla ja sen talousarviomäärärahoilla, on täydennettävä nykyisiä 
Euroopan rakenne- ja investointirahastoja. 
 
Toinen merkittävä seikka #CohesionAlliance-kumppaneille on se, että kumppanuuden ja 
monitasoisen hallinnon periaatteiden merkitystä vahvistetaan edelleen ja siten tehostetaan EU:n 
varainkäytön vaikuttavuutta kehittämällä tehokkaita ja asianmukaisia ratkaisuja paikan päällä. Tässä 
yhteydessä vastustamme voimakkaasti kaikkia pyrkimyksiä heikentää kumppanuuden ja monitasoisen 
hallinnon periaatteita, jotka on vahvistettu yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa, ja vaadimme 
kumppanuutta koskevien käytännesääntöjen tinkimätöntä täytäntöönpanoa ERI-rahastojen yhteydessä 
valmisteltaessa ja pantaessa täytäntöön kumppanuussopimuksia ja ohjelmia. Näin varmistetaan 
paikallis- ja alueviranomaisten täysimääräinen osallistaminen koheesiopolitiikan suunnittelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa. Komitea katsoo myös, että kumppanuussopimusten on säilyttävä 
pakollisina kaikille jäsenvaltioille riippumatta rahastoista saatavien varojen määrästä tai ohjelmien 
lukumäärästä. 
 
Lopuksi kehotamme neuvostoa ja Euroopan parlamenttia saattamaan pikaisesti päätökseen neuvottelut 
uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja siihen liittyvästä alakohtaisesta sääntelystä vuosiksi 
2021–2027. Näin kumppanuussopimukset ja ohjelmat voitaisiin laatia hyvissä ajoin ennen uuden 
ohjelmakauden alkua 1. tammikuuta 2021. Samalla mahdollistettaisiin sujuva siirtyminen tulevalle 
rahoituskaudelle ja vältettäisiin katastrofaaliset seuraukset, joita sopimuksen viivästymisellä voisi olla 
sekä hallintoviranomaisille että edunsaajille. 
 
Luotamme siihen, että nämä #CohesionAlliancen huolenaiheet otetaan asianmukaisesti huomioon 
tulevissa keskusteluissa tästä tärkeästä asiasta. 
 
Kunnioittavasti 
 



COR-2019-05341-00-01-LET-TRA (EN) 3/4 

 

 
Ann-Sofi Backgren 
Euroopan raja-alueiden liiton (AEBR) puheenjohtaja 
 
 

 
Magnus Berntsson 
Euroopan alueiden liiton (AER) puheenjohtaja 
 
 
 
 
Donatella Porzi 
Lainsäädäntävaltaa käyttävien Euroopan alue-edustajistojen konferenssin (CALRE) puheenjohtaja 
 
 

 
Stefano Bonaccini 
Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) puheenjohtaja 
 
 

 
Vasco Alves Cordeiro 
Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR) puheenjohtaja 
 
 
 
 
 
Anna König Jerlmyr 
EUROCITIES-verkoston puheenjohtaja 
 



COR-2019-05341-00-01-LET-TRA (EN) 4/4 

 

 
Karl-Heinz Lambertz 
Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja 
 
 
Liite: #CohesionAlliancen julkilausuma 
 


