
ET 

 
 

Euroopa Allianss 

 

 

 

 

 

 

EA fraktsiooni poliitilised prioriteedid  

aastateks 2015–2020 

 

Soovitused Regioonide Komitee uueks ametiajaks 

 

 

 

 

 



 

 

 

EA fraktsiooni poliitilised prioriteedid aastateks 2015–2020 

Soovitused uueks ametiajaks  

 

 

EL oma 28 liikmesriigiga hõlmab tohutu ulatusega geograafilist ala ja kultuurilist mitmekesisust. ELi 

riikides, piirkondades ja omavalitsusüksustes on ideid ja võimalusi, mis võivad aidata tagada ka teiste 

liikmesriikide tulevase arengu ja ELi institutsioonide laiema taustsüsteemi. Euroopa Alliansi 

fraktsiooni liikmed jagavad põhivaldkondades ühiseid seisukohti, tunnustades samas oma rahvuste ja 

piirkondade identiteeti. Me usume üksmeelepoliitikasse, mille raames on võimalik arvestada iga 

liikme arvamusega. EA fraktsioon võimaldab liikmetel täieõiguslikult osaleda kõigis komitee töödes, 

et tuua kasu oma rahvastele, piirkondadele, kohalikele omavalitsustele ja kõigile teistele asutustele, 

mida meie liikmed esindavad. Selle saavutamiseks peab EL muutuma demokraatlikumaks, 

kodanikulähedasemaks ja läbipaistvamaks. Me ootame Euroopa Liidult selgust, ligipääsetavust ja 

tõhusust: selgust, et kodanikud mõistaksid meie töömeetodeid ja eesmärke, mida püüame saavutada; 

ligipääsetavust, et meie uksed oleksid inimestele avatud; ning tõhusust, et toimiks demokraatlik, aga 

samal ajal tõhus institutsiooniline struktuur.  

 

EA fraktsioon võtab jätkuvalt igati arvesse praeguseid muutuvaid poliitilisi ja majanduslikke 

suundumusi ning aitab neist lähtudes koostada sidusaid strateegiaid. Peame kõnealuste suundumuste 

arvestamisel põhiliseks, et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hääled oleksid Euroopa südames 

kuuldavad. Seega arvame, et Regioonide Komiteel ning kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel 

peaks olema kindel roll lahutamatu osana ELi poliitika kujundamisel. EA fraktsioon seisab 

subsidiaarsuse põhimõtte eest, et tagada otsuste langetamine kodanikele võimalikult lähedal ja 

suurendada võimalikult palju nende osalemist poliitikas. Selles osas tunnistab EA fraktsioon noorte 

otsustavat ja keskset rolli tulevase poliitika üle peetavas arutelus.  

 

On oluline, et Regioonide Komitee looks ELi otsustusprotsessis lisaväärtust, pakkudes kohalikul 

tasandil toetust, kontakte ja oskusteavet. EA fraktsioon julgustab ELi institutsioone tihedas koostöös 

kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning kodanikuühiskonnaga edendama aktiivsemat suhtlemist 

kodanikega ning toetama teabekampaaniaid kohalikul ja piirkondlikul tasandil nii liikmesriikides kui 

ka kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides. Me peame ELi taas kodanikele lähemale 

tooma, et neil areneks ELi kuulumise tunne ja süveneksid nende teadmised nende igapäevaelu 

mõjutavatest mitmesugustest poliitikameetmetest. 

 

Ent see ei tohiks olla ühepoolne protsess, mille puhul EL tegutseb suunaga ülalt alla, et mõjutada 

kohapealset poliitikat. Komitee tegevus peaks olema suunatud sellele, et tuua kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste tasandi mured ülespoole Euroopa Komisjonini. Seda silmas pidades tuleks uurida ja 

rakendada uusi mehhanisme komitee arvamuste tulemuslikuks edastamiseks ELi institutsioonidele, et 

need viiksid tulemuste ja tegutsemiseni. 

 

Uue koosseisu ametiaja iga aasta alguses kavatseb meie fraktsioon seada aasta põhieesmärgid 

tähtsuse järjekorda. 

 



 

 

1. Investeerimine Euroopa tulevikku 

 

Meie fraktsioon tahaks esile tõsta järgmisi punkte. 

 

Pärast strateegiat „Euroopa 2020”: arengu ja töökohtade loomise suunas kõigis piirkondades 

 

Algav ametiaeg on otsustav strateegia „Euroopa 2020” ja investeerimiskava tõelise edu saavutamise 

seisukohast. Selline edu toob tõelise arengu ja loob töökohti. EA fraktsiooni arvates tuleks strateegia 

uuesti läbi vaadata, et pöörata tähelepanu selle puudustele. 

 

Enneolematust majanduskriisist räsitud Euroopa Liit peab uuendama oma kohustust tagada säästev 

areng – ning seda mitte üksnes majanduslikust, vaid ka sotsiaalsest ja keskkonnaaspektist. 

 

Lisaks peaks strateegia jätkuvalt keskenduma territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamisele, 

mis hoiab alal rahvustest ja piirkondadest koosneva ELi, kus austatakse, arutatakse ja hoitakse 

piirkondade potentsiaali, ideid ja võimalusi. 

 

Uued energilised lähenemisviisid tuleb kujundada nii, et need soodustavad püsivat majanduskasvu ja 

edendavad tõelist töökohtade loomist kohalikul tasandil. Mõned liikmesriigid on olnud tööhõive 

loomisel teistest edukamad. Tuleb hinnata kogu Euroopas kasutatavaid tööhõivemudeleid ja teha 

edukad mudelid ELi liikmesriikidele kättesaadavaks.  

 

Euroopa Liit peab tõelise pühendumusega investeerima haridusse, innovatsiooni ja teadustegevusse, 

mis on keskse tähtsusega valdkonnad konkurentsieeliste saavutamisel. EL peaks püüdma 

mobiliseerida avaliku ja erasektori investeeringuid, et elavdada majanduskasvu ja edendada ELi 

konkurentsivõimet peamistes kõrgtehnoloogia sektorites, nagu IKT, bioteadused ja puhtamad 

energiaallikad, tagades samas tasakaalustatud arengu kõigis piirkondades. 

 

Fraktsioon soovib erilise huviga jälgida muudetud strateegia rakendamist nii liikmesriikide kui ka 

kohalikul ja piirkondlikul tasandil, et anda oma panus ELis järgnevateks aastateks seatud uue 

prioriteetse eesmärgi saavutamisele.  

 

Avaliku sektori rahanduse taastamine ja investeeringute toetamine 

 

EA fraktsioon toetab paremat majanduskoostööd ja ELi majandusjuhtimise läbivaatamist, et 

kindlustada kindel ja stabiilne avaliku sektori rahandus, tagades samas arengut suurendavate 

investeeringute paindlikkuse. 

 

Majanduslangus ei tohiks mõjutada negatiivselt inimeste elu, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste 

rahalist sõltumatust ega nende rolli teenuste pakkujatena. 

 

EA fraktsioon leiab, et ELi programmid ja toetus peaksid täiendama praegu kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste pakutavat rahastamist. 



 

 

 

EA fraktsioon innustab kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kasutama kättesaadavaid allikaid ja 

uuenduslikke rahastamisvahendeid, et kaasata täiendavaid rahalisi vahendeid ja teha ambitsioonikaid 

pikaajalisi investeeringuid haridusse, elukestvasse õppesse, teadusesse ja innovatsiooni, 

kvaliteetsetesse taristutesse, jätkusuutlikku ühistransporti ja energiatõhusatesse tehnoloogiatesse. 

 

EA fraktsioon leiab, et ettevõtluse, VKEde ja sotsiaalsete ettevõtete toetamine kohalikul ja 

piirkondlikul tasandil on oluline vahend majanduse jätkusuutliku elavdamise edendamiseks. 

 

Investeerimine inimestesse  

 

EA fraktsioon seab tähtsaimale kohale hariduse, elukestva õppe ja koolituse kui peamised vahendid, 

mis aitavad kaasata rohkem inimesi tööturule ja võidelda Euroopas noorte kroonilise tööpuuduse 

määraga. Hariduse üldine kättesaadavus peab olema Euroopa Liidu keskne prioriteet. Investeerides 

meie koolidesse, ülikoolidesse ja kõrgkoolidesse, edendame ja kaitseme õppimise kaudu 

intellektuaalset ja rahalist heaolu. Vananev rahvastik ja vähene sündimus panevad proovile meie 

sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteemid ning põhjustavad noortele tööturule pääsemisel suuri raskusi. 

EA fraktsioon peab oluliseks, et Euroopa Sotsiaalfond, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 

Fond, Euroopa Regionaalarengu Fond ja ka Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond aitaksid 

toetada kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi töötuse probleemi lahendamisel, võimaldades 

inimestel nende vanusest sõltumata õppida uusi vajalikke oskusi. EA fraktsioon pöörab erilist 

tähelepanu kvalifikatsioonide tunnustamisele ning poliitikale, mille eesmärk on soodustada liikuvust 

ja ettevõtluskultuuri tehtavaid investeeringuid. 

 

Teadustegevus, innovatsioon, keskkonnasäästlik ja digitaalne areng 

 

EA fraktsioon jätkab tööd selle nimel, et tagada kõigi eurooplaste kaasatus teadmistepõhisesse 

ühiskonda. Asetame rõhu taristu tagamisele ning teadustegevuse ja innovatsiooni rollile, et luua alus 

Euroopa teadusruumile. Peame kindlasti vajalikuks luua selged, realistlikud ja võimalusel siduvad 

eesmärgid, et tegeleda ELi innovatsioonilõhega. 

 

EA fraktsioon rõhutab, kui olulised on investeeringud keskkonnasäästlikku majanduskasvu ja 

tehnoloogiatesse, mille eesmärk on soodustada liikumist vähese CO2-heitega majanduse suunas ning 

suurendada energiatõhusust. Meie arvates ei tuleks innovatsiooni ja teadustegevuse edendamisel 

pöörata tähelepanu mitte üksnes tööstusele, vaid rohkem just kodanike heaolu ning keskkonna ja 

loodusvarade kaitse parandamisele. 

 

Lisaks tunnistab EA fraktsioon kasu ja võimalusi, mida on võimalik saada digitaalmajanduse ja 

infoühiskonna arengust, eelkõige ELi maa-, mägi- ja kaugemate piirkondade sotsiaal-majandusliku 

struktuuri jaoks. EA fraktsioon soovib, et linnad ja piirkonnad saaksid kasu ulatuslikumast ja paremast 

ühenduvusest, tagades üldise juurdepääsu lairibaühendusele ja internetile, et pakkuda võrdset 

juurdepääsu ja võrdseid võimalusi kõigile inimestele sõltumata sellest, kas nad elavad linnas, maal või 

äärealadel. 



 

 

 

Edendame ka edaspidi kohaliku ja piirkondliku e-halduse arendamist ning rõhutame vajadust 

vähendada digitaalset ja tehnoloogilist lõhet linna- ja maapiirkondade ning eri põlvkondade vahel. 

Kohaliku ja piirkondliku tasandi meetmed on tulemuste saavutamiseks kõige tõhusamad. 

 

Kultuuriline ja keeleline mitmekesisus 

 

EA fraktsioon leiab, et Euroopa tugevus peitub tema kultuuripärandis ja ulatuslikus kultuurilises 

mitmekesisuses. ELi ajaloolised juured ulatuvad mõne kõige vanema tsivilisatsiooni asupaigani 

maailmas. Samuti on talle saanud osaks õnn, et siin asub nii mõnigi väga ulatuslik pärand ning leidub 

kauneid maastikke ja piirkondi. EA fraktsioon tunnistab, et kultuuripärandi tähtsustamine ja 

meelespidamine ühendab ELi kodanikke, aitab kaasa rahvusvahelisele diplomaatiale, annab 

inspiratsiooni identiteediks ja loovuseks, elavdab kodanikuaktiivsuse kontseptsiooni ja on üks olulisi 

aluseid, millele toetuvad tulevased linna- või maapiirkondade regionaalarengu strateegiad.  

 

EA fraktsioon järgib rahvaste enesemääramisõiguse põhimõtet, mis tähendab, et Euroopa Liit peab 

võimaldama ka nn sisemist laienemist uute liikmesriikide näol, tingimusel, et need uued riigid 

sünnivad rahumeelsel ja demokraatlikul viisil.  

 

Me teeme tööd rahvusliku või piirkondliku identiteedi toetamiseks, tagamaks, et kultuurilist ja 

keelelist mitmekesisust hinnatakse kui üht peamist lähtepunkti Euroopa integratsiooniprotsessis, mille 

sisuks ei ole erinevuste kaotamine ega ühtse identiteedi kujundamine, vaid Euroopa rahvaste vaheline 

tihedam koostöö ja parem vastastikune mõistmine. EA fraktsioon jätkab Euroopa vähem kasutatavate 

ja piirkondlike keelte edendamist ja kaitsmist. 

 

2. Solidaarsus heaolu ja keskkonnasäästlikkuse poole püüdlemisel 

 

Meie fraktsioon tahaks esile tõsta järgmisi punkte. 

 

Territoriaalne ühtekuuluvus, sh piiriülene koostöö 

 

Kui globaliseerunud maailmas rõhutada uut tekkinud mitmekesisust kui allikat, mis toetab majandust 

ja rikastab kultuuri, tugevdab see konkurentsivõime ja solidaarsuse kaudu kogukondade 

ühtekuuluvust. 

 

Tuleb kasutada piirkondlikke ja struktuurifonde, et tagada tasakaalustatud areng kõigis ELi 

piirkondades. Euroopa ühtekuuluvuspoliitika peab arenema koos piirkondade vajadustega ning 

keskenduma rikaste ja vaesemate piirkondade vahelise lõhe vähendamisele. Oluline on arendada 

Euroopa Liitu, mis toetab ühtekuuluvust, tunnustab ühiseid kohustusi ja näitab üles solidaarsust. 

Lisaks sellele tuleks ELi ühtekuuluvuspoliitikas põhieesmärgina tähelepanu alla võtta 

tööhõivevõimaluste parandamine ja samal ajal sotsiaalsete erinevuste vähendamine. 

 



 

 

EA fraktsioon toetab tõelist muutust reformitud ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kultuuris ning 

võtab endale kohustuse jälgida kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamist ja 

partnerluspõhimõtte täielikku kohaldamist, mis on nüüd sätestatud ka ELi õigustikus (Euroopa 

partnerluse käitumisjuhend).  

 

Kutsume üles aktiivsemalt toetama kohalikes omavalitsustes töötavate selliste ametnike suutlikkuse 

suurendamist ja koolitusvõimalusi, kes vastutavad projektide ja ühtlustatud menetluste eest. 

 

Taristusse investeerimine on oluline, kuid EA fraktsioon leiab, et areng ei ole võimalik ilma 

inimestele keskendumata. 

 

Usume, et see on oluline vahend rahastamisvahendite koordineerimise ning Euroopa riiklike ja 

kohalike eelarvete sünergiate parandamiseks. 

 

Tuginedes Läänemere, Doonau ning Aadria mere ja Joonia mere makropiirkondade headele 

kogemustele, toetab EA fraktsioon uut Alpide piirkonna strateegiat (EUSALP), sest see aitab 

parandada poliitika sidusust ja viib aktiivsema koostööni eri valitsustasandite vahel, et tulla toime 

ühiste väljakutsetega, nagu keskkonnakaitse ja majandusliku arengu ühtlustamine. 

 

EA fraktsioon jälgib uue Alpide piirkonna strateegia rakendamist ja tagab Alpide piirkonna kesksete 

mägipiirkondade huve prioriteetseks pidades, et strateegias pööratakse nõuetekohast tähelepanu 

ümbritsevatele piirkondadele ja linnadele, et nende piirkondade suhted saaksid olla vastastikku 

kasulikud. 

 

Linna- ja maapiirkondade poliitika tasakaalu suunas 

 

EA fraktsioon tunnustab Euroopa kodanike tõelisi ja tegelikke eeliseid, mis on saavutatud 

liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni pühendumisega pikaajalisele, tugevale ja ühtsele struktuuri- ja 

ühtekuuluvuspoliitikale. 

 

Kuna linnade uuendamise teema on äärmiselt oluline, tuleb meil kindlasti tunnustada kõikide Euroopa 

kohalike ja piirkondlike kogukondade tähtsust ning nende rolli tugeva majanduse kujundamisel. 

EA fraktsioon soovitab tungivalt, et struktuurifondidest rahastatavad tulevased programmid 

hõlmaksid selliseid aspekte nagu linnade ja maapiirkondade uuendamine, sotsiaalne tõrjutus, 

eluasemega seotud erimeetmed, majanduslikud ümberkorraldused ja ühistransport ning maa- ja 

mägipiirkondade elavdamine. 

 

EA fraktsioon soovib näha selgeid meetmeid linnade taaselustamiseks, iseäranis linnakeskuste 

uuendamiseks, mis on jäänud unarule laiaulatuslike ostukeskuste arendamise tõttu linnade äärealadel.  

 

EA fraktsioon hindab kõrgelt kõiki Euroopa piirkondi ning peab oluliseks tagada tulevastes 

programmides linna- ja maapiirkondade tasakaal. Maapiirkonnad on Euroopa oluline osa, kust tuleb 

kõik vajalik linnade toimimiseks. Seega peavad institutsioonid tagama kõigis tegevustes 



 

 

tasakaalustatud lähenemisviisi. EA fraktsioon tunnustab maa-, põllumajandus- ja mägipiirkondade 

tähtsust kohalikus majanduslikus ja sotsiaalses arengus ning kutsub ELi institutsioone üles arvestama 

rohkem maapiirkondade vajadustega ja leidma õige tasakaalu linna- ja maapiirkondade 

arengupoliitika vahel. EA fraktsioon toetab põllumajanduspoliitikat, mis hõlmab talust toidulauani 

lähenemisviisi, tagades, et kvaliteetsed, jälgitavad põllumajandustooted on piisavalt kättesaadavad 

ning samal ajal kaitstakse loodus- ja keskkonnavarasid kõigis ELi piirkondades. 

 

Säästev turism 

 

EA fraktsioon rõhutab, et turism on ülemaailme nähtus, mida kujundatakse kohapeal, ent mis peab 

eristuma mitmekesises konkurentsis. Sel põhjusel leiab EA fraktsioon, et sidusa säästva turismi 

poliitika väljatöötamine toob endaga käegakatsutavat kasu nii kohaliku majanduse kui ka kohaliku 

keskkonna jaoks. Turism annab olulise panuse ka kohaliku, piirkonna, riigi ja ELi tasandi SKPsse ja 

tööhõivesse. EA fraktsioon tunnistab turismi võtmerolli regionaalarengu ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse edendamisel ning kutsub Euroopa Komisjoni üles jätkama turismi valdkonnaülese 

olemuse rõhutamist ning liikmesriikide ja kohalike ja piirkondlike omavalitsuste varustamist 

asjakohaste ja kättesaadavate finantsvahenditega, mille abil edendatakse ja toetatakse sektoris 

võetavaid meetmeid. Eelkõige kutsub EA fraktsioon komisjoni üles jätkama ja edendama meetmeid 

säästva turismi arengu toetuseks. 

 

Keskkond ja kliimamuutused 

 

EA fraktsioon hoiab end kursis sellega, kuidas edenevad Euroopa Komisjoni algatused, mis aitavad 

ELil liikuda vähese CO2-heitega ja ressursitõhusa majanduse suunas, tegeledes kliimamuutuste 

väljakutsete, keskkonnakahjustuste ja elurikkuse kadumise vastu võitlemisega ning säästva liikuvuse 

edendamisega. 

 

EA fraktsioon on pühendunud sellele, et tõsta teadlikkust ja aidata kohalikul ja piirkondlikul tasandil 

vähendada oma CO2-jalajälge, võttes nõuetekohaselt arvesse erinevat energiaallikate jaotust ja 

erinevaid kohalikke tingimusi kogu ELis. 

 

Me soovime näha ambitsioonikaid ülemaailmseid kokkuleppeid, mis innustaksid kõiki piirkondi 

andma panust heitkoguste vähendamisse ja Euroopa keskkonnasäästliku tuleviku tagamisse. 

 

Fraktsioon teeb tööd selle nimel, et tagada tähelepanu keskkonnasäästlikele investeeringutele, et 

kindlustada säästev liikuvus ja loodusvarade tõhus kasutamine strateegia „Euroopa 2020” 

rakendamisel. 

 

Ringmajandus ja jäätmed 

 

EA fraktsioon peab oluliseks liikumist sellise ressursitõhusama majanduse suunas, milles kasutatakse 

arukalt loodusvarasid, materjale ja jäätmeid, mida tuleks võimalikult palju korduskasutada ja ringlusse 

võtta. 



 

 

 

Sellega seoses kutsume Euroopa Komisjoni tungivalt üles kiiresti vastu võtma uusi algatusi 

ringmajanduse edendamise valdkonnas, võimaldamaks ELil vältida väärtuslike materjalide (nt plastik) 

kadu, ergutada ringlussevõttu, vähendada heitkoguseid ja keskkonnamõjusid, luues samal ajal uusi 

töökohti ja majandusarengu võimalusi. 

 

Biomajandus 

 

Elurikkus on üks ELi keskkonnaprioriteete. 

 

Fraktsioon peab tingimata vajalikuks jätkata säästva metsanduse poliitikat ja suunata jõupingutused 

taastuvenergia tootmisel kasutatava metsade biomassi osatähtsuse olulisele suurendamisele. 

 

EA fraktsioon toetab piirkondliku elurikkuse strateegiate kasutuselevõttu ja tegevuskavasid, et aidata 

tagada energiaallikate tulevik ja suurendada nende majanduslikku potentsiaali. Loodame jõuda 

üksmeelele selles, et lõpetada Euroopa sõltuvus fossiilkütustest ja töötada välja bioressursipõhine 

majandus. 

 

Energia 

 

Energia on üks peamisi jõukuse allikaid igas ühiskonnas. Euroopa tasandil tuleb teha mitmeid olulisi 

otsuseid ja valikuid, et parandada energiavarustust ning edendada taastuvenergiat ja energiatõhusust. 

EA fraktsioon kutsub üles viima lõpule energia siseturud ja looma tõelise energialiidu koos ühendatud 

energiavõrkudega, samuti rakendama uusi meetmeid ja majanduslikke stiimuleid energiatõhususe 

suurendamiseks. EA fraktsioon soovib eelkõige näha meetmeid, mis aitavad Euroopal kasutada 

selliste taastuvate energiaallikate tohutut potentsiaali nagu tõusu ja mõõna energia, laine-, 

geotermiline, tuule-, päikese-, vee- ja säästlik biomassienergia. EL peab tegema rohkem jõupingutusi, 

et edendada puhtamaid energiaallikaid ja energiatõhusust ning aidata kohalikul tasandil kasutada oma 

loodusvarade potentsiaali, tagades samas kodanikele taskukohase hinnaga energia. 

 

EA fraktsioon kutsub Euroopa Komisjoni üles eraldama rahalisi vahendeid linnapeade pakti 

allkirjastanud linnadele ja piirkondadele, et saavutada paktis seatud eesmärgid. 

 

3. Kuuldav hääl maailmas 

 

Meie fraktsioon tahaks esile tõsta järgmisi punkte. 

 

Euroopa Liit globaalse partnerina  

 

Euroopa ühendamise projekt on esmajoones rahuprojekt. Vabadusel ja rahul rajaneva ala 

suurendamine, eelkõige nii, et see kataks ELi naabrusalasid laiemas mõistes, peaks olema Euroopa 

poliitika üldine eesmärk. 

 



 

 

EA fraktsioon kordab, et Euroopa Liit peab rääkima maailmas välissuhete valdkonnas jõulisel häälel. 

 

EA fraktsioon innustab ELi institutsioone tõhustama laienemispoliitikat ja jätkama läbirääkimisi 

ELiga ühineda soovivate riikidega ning tagama tugevama naabruspoliitika. Euroopa Liidu 

naaberriigid peaksid saama olulist toetust demokraatia ja heaolu arendamiseks oma vastavates 

riikides.  

 

Me usume naaberriikidega tehtava koostöö tõhustamisse.  

 

Ränne 

 

EA fraktsioon toetab sisserännet ja rändepoliitikat kooskõlas põhiõigustega, võttes samal ajal 

nõuetekohaselt arvesse piirkondlike ja kohalike omavalitsuste vajadusi ja väljakutseid.  

 

Samal ajal kutsub fraktsioon üles liikmesriikide suuremale solidaarsusele ja koostööle sidusate 

sisserännet puudutavate õigusaktide rakendamisel, välispiiride valvamisel ja võitluses ebaseadusliku 

sisserände ja inimkaubandusega. Euroopa Liit peab endale teadvustama spetsiifilisi probleeme, 

millega seisavad silmitsi humanitaarkriisidega võitlevad piirialad. 

 

 

Julgeolek ja rahu 

 

EA fraktsioon mõistab hukka igasuguse agressiooni ja ühendab jõud teiste partneritega, et edendada 

rahu, solidaarsust, stabiilsust ja julgeolekut ELis ja selle piiridel, toetades samal ajal naaberriike 

kohaliku demokraatia ja kohaliku arengu edendamisel. 

 

EA fraktsioon jätkab Euroopa Komisjoni survestamist täita kohustust toetada ja abistada Ukrainat 

ning innustab kohaliku tasandi koostööd ELi ja Ukraina kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel. 

 

EA fraktsioon leiab, et oluline on kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused organiseeritud 

kuritegevuse, terrorismi- ja terroristliku radikaliseerumise vastasesse võitlusesse, et tagada kodanike 

turvalisus linna- ja maapiirkondades. 

 

Arvestades eelnevalt sätestatud eesmärke ja eelolevaid sündmusi, tahaks EA fraktsioon rõhutada ka 

järgmist. 

 

4. Euroopa valitsemine ja institutsioonidevaheline mõõde 

 

EA fraktsioon kinnitab veel kord oma pühendumust Euroopa parema valitsemise edendamisele, 

parandades märkimisväärselt ELi toimimist, lihtsustades seda ja muutes seda kehtivate lepingutega 

võrreldes läbipaistvamaks. Fraktsioon tervitab Euroopa Komisjoni seisukohta, et Euroopa Liit 

saavutab oma eesmärgid vaid juhul, kui ELi institutsioonid ning riikliku, piirkondliku ja kohaliku 

tasandi valitsusasutused ning ka kodanikud ise annavad kõik üheskoos sellesse oma panuse. 



 

 

Fraktsioon töötab selle nimel, et tõhustada komisjoni kavandatavat konsulteerimist ja õigusaktide 

mõju hindamist seoses parema õigusloome eesmärgiga. Samuti tugevdab fraktsioon jätkuvalt 

koostööd teiste ELi institutsioonidega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et tagada 

Regioonide Komitee seisukohtade ja soovituste mõjusus. 

 

Kõigi nimetatud prioriteetide saavutamisel arvestatakse subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja halduse 

lihtsustamise põhimõtteid. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täiendavat teavet saab järgmisel aadressil: 

 

EA fraktsiooni sekretariaat 

Regioonide Komitee 

 

Rue Belliard / Belliardstraat 99-101 

B – 1040 Brussels 

Tel: +32 2 282 2245 

Faks: +32 2 282 2334 

e-post: micheal.oconchuir@cor.europa.eu 
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