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EA-ryhmän poliittiset painopisteet vuosiksi 2015–2020 

Suositukset uudelle toimikaudelle  

 

 

EU ja sen 28 jäsenvaltiota kattavat valtavan laajan luonnonmaantieteellisen ja kulttuurisesti 

monimuotoisen alueen. EU:n maissa, alueilla ja kunnissa on olemassa ideoita ja mahdollisuuksia, 

joiden avulla voidaan turvata muiden jäsenvaltioiden ja EU:n koko toimialakentän tuleva kehitys. EA-

ryhmän jäsenet painottavat yhteisiä avainaloja, mutta kunnioittavat samalla kansojensa tai alueidensa 

identiteettiä. Ryhmämme uskoo konsensuspolitiikkaan, jossa yksittäisten jäsenten kannat pystytään 

ottamaan huomioon. EA-ryhmä pyrkii parantamaan jäsentensä mahdollisuuksia osallistua 

täysipainoisesti AK:n työskentelyyn kansakuntiensa, alueidensa, paikallisyhteisöjensä ja kaikkien 

näiden edustamien tahojen hyväksi. Jotta tämä voitaisiin saavuttaa, EU:n demokratian on kehityttävä, 

EU:n on tultava lähemmäs kansalaisiaan ja muututtava nykyistä avoimemmaksi. Euroopan unionilta 

halutaan selkeyttä, lähestyttävyyttä ja tehokkuutta. Selkeydellä varmistetaan, että kansalaiset 

ymmärtävät työskentelytapamme ja tavoitteet, joihin pyrimme. Lähestyttävyys merkitsee ovien 

avaamista kansalaisille ja tehokkuus institutionaalista rakennetta, joka on sekä demokraattinen että 

tehokas. 

 

EA-ryhmä ottaa myös vastaisuudessa kaikin puolin huomioon ajankohtaiset vaihtelevat poliittiset ja 

taloudelliset suuntaukset ja on mukana laatimassa niiden pohjalta johdonmukaisia strategioita. 

Mielestämme näiden suuntausten huomioon ottamisessa on tärkeää tuoda alue- ja 

paikallisviranomaisten ääni kuuluviin Euroopan ytimessä. Tämän vuoksi katsomme, että alueiden 

komitealla ja paikallis- ja alueviranomaisilla tulisi olla vahva rooli ja että niillä tulisi olla kiinteä osa 

EU:n toimintaperiaatteiden kehittämisessä. EA-ryhmä puolustaa toissijaisuusperiaatetta, jolla 

varmistetaan, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia ja että kansalaiset osallistuvat 

mahdollisimman aktiivisesti yhteisten asioiden hoitoon. EA-ryhmä toteaa, että nuorilla on keskeinen ja 

erottamaton rooli keskusteltaessa periaatteen tulevaisuudesta. 

 

On tärkeää, että alueiden komitea tuo lisäarvonsa EU:n päätöksentekoprosessiin tarjoamalla tukea, 

yhteyksiä ja taitotietoa paikallistasolle. EA-ryhmä kehottaa EU:n toimielimiä tiiviissä yhteistyössä 

paikallis- ja alueviranomaisten sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa viestimään tehokkaammin 

kansalaisten kanssa ja tukemaan tiedotuskampanjoita paikallis- ja aluetasolla, jäsenvaltioissa sekä 

nykyisissä ja mahdollisissa tulevissa ehdokasmaissa. Meidän on saatettava EU uudelleen yhteyteen 

kansalaistensa kanssa varmistaaksemme, että he tuntevat kuuluvansa EU:hun ja tuntevat aiempaa 

paremmin päivittäiseen elämäänsä vaikuttavat eri toimintapolitiikat. 

 

Kyse ei saa olla yksisuuntaisesta mekanismista, jonka avulla EU toimii ylhäältä käsin vaikuttaakseen 

perustasolla harjoitettavaan politiikkaan. AK:n tulisi pyrkiä tekemään alue- ja paikallisviranomaisten 

tarpeet tiettäväksi Euroopan komissiolle. Tätä silmällä pitäen olisi tutkittava uusia mekanismeja ja 

pantava niitä täytäntöön, jotta AK:n lausunnoista saadaan tehokkaasti tulosta EU:n toimielinten kautta 

ja jotta ne johtavat toimintaan. 

 

Tulevana toimikautena EA-ryhmä esittelee vuosittaiset päätavoitteensa kunkin vuoden alussa. 
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1. Investoiminen unionin tulevaisuuteen 

 

Ryhmämme korostaa seuraavia seikkoja: 

 

Eurooppa 2020 -strategiaa pidemmälle: kehitystä ja työpaikkoja kaikille alueille 

 

Kuluva toimikausi ratkaisee, tuleeko Eurooppa 2020 -strategiasta ja Euroopan investointiohjelmasta 

tosiasiallinen menestys, joka tuottaa konkreettisia edistysaskeleita ja työpaikkoja. EA-ryhmän mielestä 

strategiaa on tarkistettava sen puutteiden korjaamiseksi. 

 

EU:ta ravistelee ennennäkemätön talouskriisi. Samalla sen on uudistettava sitoumuksensa varmistaa 

kestävä kehitys – ei pelkästään talouden vaan myös yhteiskunnan ja ympäristön kannalta tarkasteltuna. 

 

Lisäksi strategiassa olisi keskitettävä edelleen tarmo siihen, että alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoite 

saavutetaan. Se merkitsee sellaisen kansoista ja alueista koostuvan EU:n säilyttämistä, jossa näiden 

alueiden potentiaalia, ideoita ja mahdollisuuksia kunnioitetaan, pohditaan ja vaalitaan. 

 

On muokattava uusia dynaamisia lähestymistapoja, jotta edistetään pysyvää kasvua ja todellista 

työpaikkojen luomista paikallisyhteisöissä. Eräät jäsenvaltiot ovat onnistuneet työpaikkojen 

luomisessa toisia paremmin. Eri puolilla Eurooppaa käytössä olevia työn organisoinnin malleja on 

arvioitava ja onnistuneita esimerkkejä siitä on hyödynnettävä EU:n jäsenvaltioissa. 

 

EU:n on näytettävä olevansa aidosti sitoutunut investoimaan lisää koulutukseen, innovointiin ja 

tutkimukseen, jotka ovat avainasemassa, mikäli halutaan saavuttaa kilpailuetuja. EU:n olisi pyrittävä 

saamaan liikkeelle yksityisiä ja julkisia investointeja, joilla elvytetään talouskasvua ja edistetään EU:n 

kilpailukykyä keskeisillä huipputeknologian aloilla, kuten tieto- ja viestintätekniikassa, biotieteissä ja 

puhtaampien energialähteiden alalla, sekä samalla varmistamaan kaikkien alueiden kannalta 

tasapainoinen kehitys 

 

Ryhmä on erityisen kiinnostunut seuraamaan tiiviisti tarkistetun strategian täytäntöönpanoa 

jäsenvaltiotasolla mutta myös alue- ja paikallistasolla ja antamaan näin oman panoksensa siihen, että 

EU saavuttaa itselleen lähivuosiksi asettamansa uuden ensisijaistavoitteen. 

 

Julkisen talouden tervehdyttäminen ja investointien tukeminen 

 

EA-ryhmä kannattaa taloudellisen yhteistyön parantamista ja EU:n talouden ohjausmekanismin 

tarkistamista, jotta varmistetaan vankka ja vakaa julkinen talous mutta taataan samalla kehitystä 

edistävien investointien edellyttämä joustavuus. 

 

Talouden taantuma ei saisi vaikuttaa kielteisesti kansalaisten elämään, paikallis- ja alueyhteisöjen 

itsenäiseen varainhoitoon eikä niiden asemaan palveluntarjoajina. 

 

EA-ryhmän mielestä olisi alue- ja paikallisyhteisöille tällä hetkellä myönnettävää rahoitusta 

täydennettävä EU:n ohjelmin ja tuin. 
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EA-ryhmä kannustaa paikallis- ja alueviranomaisia hyödyntämään käytettävissään olevia resursseja ja 

innovatiivisia rahoitusvälineitä hankkiakseen lisärahoitusta ja tehdäkseen kunnianhimoisia pitkän 

aikavälin investointeja peruskoulutukseen, elinikäiseen oppimiseen, tutkimukseen ja innovointiin, 

laadukkaisiin infrastruktuureihin, kestävyysajattelun mukaiseen julkiseen liikenteeseen ja 

energiatehokkuuteen tähtääviin teknologioihin. 
 

EA-ryhmä katsoo, että yrittäjyyden, pk-yritysten ja yhteiskunnallisten yritysten tukeminen paikallis- ja 

aluetasolla on keskeinen tekijä, kun halutaan helpottaa talouden kestäväpohjaista elpymistä. 
 

Ihmisiin investoiminen  
 

EA-ryhmä asettaa etusijalle erityisesti peruskoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja ammatillisen 

koulutuksen, ja korostaa niitä keskeisinä välineinä, joiden avulla parannetaan työllistyvyyttä ja 

korjataan Euroopan kroonisesti korkeita nuorisotyöttömyysasteita. Koulutuksen yleisen saatavuuden 

on oltava Euroopan unionin keskeinen painopiste. Investoimalla kouluihimme ja korkea-asteen 

oppilaitoksiimme kartutamme ja suojelemme henkistä ja taloudellista pääomaa tietämyksen avulla. 

Väestön ikääntyminen ja alhaiset syntyvyysluvut asettavat haasteita sosiaaliturva- ja 

eläkejärjestelmille. Nuorten on ponnisteltava toden teolla päästäkseen työmarkkinoille. EA-ryhmä 

muistuttaa, että Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan globalisaatiorahasto, Euroopan aluekehitysrahasto 

ja Euroopan strategisten investointien rahasto ovat tärkeässä asemassa auttaessaan paikallis- ja 

alueviranomaisia puuttumaan työttömyyteen; ne tarjoavat kaikenikäisille ihmisille heidän 

tarvitsemiaan uusia taitoja. EA-ryhmä kiinnittää erityistä huomiota ammattipätevyyksien 

tunnustamiseen sekä toimiin, joilla kannustetaan liikkuvuuteen ja yrittäjyyttä edistäviin 

investointeihin. 
 

Tutkimus, innovointi, vihreä ja digitaalinen kehitys 
 

EA-ryhmä pyrkii edelleen varmistamaan, että kaikki eurooppalaiset kuuluvat osaamisyhteiskunnan 

piiriin. Painotamme infrastruktuurin tarjoamista sekä tutkimuksen ja innovoinnin asemaa 

pohjustettaessa eurooppalaista tutkimusaluetta. Ryhmä on vahvasti sitä mieltä, että EU:n 

innovaatiokuilun korjaamiseksi on asetettava selkeät, realistiset ja mahdollisimman sitovat tavoitteet. 
 

EA-ryhmä korostaa, että on tärkeää investoida vihreään kasvuun ja teknologioihin, joilla pyritään 

tehostamaan vähähiilistä taloutta ja parantamaan energiatehokkuutta. Innovoinnin ja tutkimuksen ei 

mielestämme pitäisi olla pelkästään teollisuuslähtöisiä, vaan niitä olisi suunnattava enemmän 

kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseen sekä ympäristön ja luonnonvarojen suojelemiseen. 
 

EA-ryhmä tunnustaa lisäksi digitaalitalouden ja tietoyhteiskunnan kehityksestä syntyvän hyödyn ja 

mahdollisuudet etenkin maaseutu- ja vuoristoalueiden sekä syrjäseutujen sosioekonomiselle 

rakenteelle. EA-ryhmä toivoo, että kaupungeissa ja alueilla tapahtuu muutos monipuolisempien ja 

parempien yhteyksien avulla. Kun laajakaistayhteyden ja internetin yleinen saatavuus varmistetaan, 

kaikille pystytään tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet riippumatta siitä, asuvatko he kaupungissa, 

maaseudulla vai syrjäisillä alueilla. 
 

Olemme edelleen merkittävällä tavalla mukana kehittämässä sähköistä paikallis- ja aluehallintoa ja 

korostamme, että digitaalista ja teknologista kuilua on tarpeen kaventaa kaupunki- ja 

maaseutualueiden sekä sukupolvien välillä. Tuloksia saavutettaisiin tehokkaimmin paikallisin ja 

alueellisin toimin. 
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Kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus 

 

EA-ryhmä katsoo, että Euroopan vahvuus piilee sen kulttuuriperinnössä ja kulttuurisen 

monimuotoisuuden laajuudessa. EU:n historiallinen alkuperä on maailman vanhimpiin lukeutuvissa 

sivilisaation keskuksissa. Maailmanlaajuisesti tarkastellen on myös onni, että EU:n alueella sijaitsee 

merkittävimpiin kuuluvia muinaisperintökokonaisuuksia sekä eräitä kauneimmista maisemista ja 

alueista. EA-ryhmä toteaa, että kulttuuriperinnön arvostaminen ja vaaliminen yhdistää EU:n 

kansalaisia, on apuna kansainvälisessä diplomatiassa, luo identiteettiä ja virittää luovuutta sekä 

muokkaa käsitystä aktiivisesta kansalaisuudesta. Se on yksi tärkeä perusta, joka tukee tulevia, 

kaupunkialueiden ja maaseudun kehittämiseen tähtääviä aluekehitysstrategioita. 

 

EA-ryhmä kannattaa kansojen itsemääräämisoikeuden periaatetta, joka tarkoittaa, että Euroopan 

unionin on myös mahdollistettava "sisäinen laajentuminen" uusien jäsenvaltioiden muodossa sillä 

edellytyksellä, että kyseiset valtiot ovat rauhanomaisen ja demokraattisen prosessin ilmentymiä. 

 

Tuemme kansallisia ja alueellisia identiteettejä varmistaen, että kulttuurisen ja kielellisen 

monimuotoisuuden kunnioittaminen on yksi Euroopan integraatioprosessin perusperiaatteita. 

Integraatiossa ei ole kyse erojen eliminoimisesta tai yhtenäisen identiteetin luomisesta vaan entistä 

laajemman yhteistyön ja keskinäisen ymmärryksen edistämisestä Euroopan kansojen keskuudessa. 

EA-ryhmä pitää jatkossakin huolta vähän puhuttujen sekä alueellisten kielten edistämisestä ja aseman 

turvaamisesta Euroopassa. 

 

2. Vaurautta ja ekologista kestävyyttä yhteisvastuullisesti 

 

EA-ryhmä korostaa seuraavia seikkoja: 

 

Alueellinen yhteenkuuluvuus, johon sisältyy rajatylittävä yhteistyö 

 

Globalisoituneessa maailmassa uudenlaisen moninaisuuden korostaminen talouden voiman lähteenä ja 

kulttuurisena rikkautena auttaa vahvistamaan yhteisöjen yhteenkuuluvuutta kilpailun ja 

yhteisvastuullisuuden avulla. 

 

Alue- ja rakennerahastoja on käytettävä hyödyksi, jotta voidaan taata kaikkien EU:n alueiden 

tasapainoinen kehitys. Euroopan koheesiopolitiikan on kehityttävä rinnan alueiden tarpeiden kanssa, ja 

siinä on keskityttävä kaventamaan rikkaiden ja köyhien alueiden välistä kuilua. On tärkeää kehittää 

yhtenäinen unioni, jossa tunnustetaan yhteiset velvoitteet ja osoitetaan solidaarisuutta. EU:n 

koheesiopolitiikassa olisi lisäksi keskityttävä keskeiseen tavoitteeseen eli vahvistettava 

työllisyysmahdollisuuksia ja kavennettava sosiaalisia eroja. 

 

EA-ryhmä suosittaa todellista ajattelutavan muutosta uudistetun koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa 

ja sitoutuu valvomaan paikallis- ja alueviranomaisten osallistumismahdollisuuksia ja EU:n 

lainsäädäntöön vastikään sisällytetyn kumppanuusperiaatteen (kumppanuutta koskevat eurooppalaiset 

käytännesäännöt) tinkimätöntä soveltamista. 

 



 

COR-2014-07330-00-02-INFO-TRA (EN) 6/10 

Edellytämme, että hankkeista ja menettelyjen tehostamisesta vastaavien kunnallishallinnon 

virkamiesten valmiuksien kehittämistä ja koulutusmahdollisuuksia tuetaan aiempaa enemmän. 

 

Infrastruktuuriin investoiminen on tärkeää, mutta EA-ryhmän mielestä kehitystä ei tapahdu ilman, että 

keskitytään ihmisiin. 
 

Uskomme, että on tärkeää parantaa rahoitusvälineiden käytön koordinointia ja synergiaa unionin 

jäsenvaltioiden keskus- ja paikallishallinnon budjettien kesken. 
 

Ottaen huomioon Itämeren, Tonavan sekä Adrian- ja Joonianmeren makroalueilta saadut myönteiset 

kokemukset EA-ryhmä kannattaa uutta, Alppien aluetta koskevaa EU:n strategiaa (EUSALP), koska 

se auttaa parantamaan toimintapolitiikan johdonmukaisuutta ja lisää eri hallintotasojen välistä 

yhteistyötä, kun tartutaan ympäristönsuojelun yhdenmukaistamisen ja talouden kehittämisen kaltaisiin 

yhteisiin haasteisiin. 
 

EA-ryhmä seuraa uuden EUSALP-strategian täytäntöönpanoa ja pitää huolta siitä, että Alppien 

keskeisten vuoristoalueiden edut asetetaan etusijalle samalla kun ympäröivät alueet ja kaupungit 

otetaan asianmukaisesti huomioon, jotta niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta saadaan kullekin 

hyötyä. 
 

Tavoitteena kaupunkien ja maaseutualueiden tasapaino 
 

EA-ryhmä on tietoinen siitä, että jäsenvaltioiden ja Euroopan komission sitoutuminen pitkäjänteiseen, 

vahvaan ja yhtenäiseen rakenne- ja koheesiopolitiikkaan on auttanut saavuttamaan Euroopan 

kansalaisia hyödyttäviä todellisia ja konkreettisia etuja. 
 

Vaikka kaupunkien elävöittäminen on erittäin tärkeä työsarka, on kuitenkin tähdellistä tunnustaa 

kaikkien Euroopan alueiden ja paikallisyhteisöjen merkitys ja tehtävä vahvan talouden rakentamisessa. 

EA-ryhmä suosittaa painokkaasti, että tuleviin rakennerahastovaroin rahoitettaviin ohjelmiin 

sisällytetään muun muassa kaupunkien ja maaseudun elävöittäminen, sosiaalisen ahdingon 

lievittäminen, asumiseen liittyvät erityistoimet, talouden rakenneuudistukset ja joukkoliikenne sekä 

maaseutu- ja vuoristoalueiden elävöittäminen. 
 

EA-ryhmä toivoo, että kuntia ja kaupunkeja elvytetään johdonmukaisin toimin. Tämä koskee 

erityisesti sellaisten kunta- ja kaupunkikeskusten uudelleenkehittämistä, joita on laiminlyöty luotaessa 

suuria ostoskeskuksia kaupunkien laitamille. 
 

EA-ryhmä pitää kaikkia Euroopan alueita tärkeinä ja katsoo, että tulevissa ohjelmissa on tärkeää 

varmistaa kaupunkien ja maaseudun tasapaino. Maaseutuyhteisöt ovat keskeinen osa Eurooppaa. Ne 

tuottavat raaka-aineita kaupunkien toiminnan varmistamiseksi. Toimielinten on varmistettava 

tasapainoinen lähestymistapa kaikissa toimissa. EA-ryhmä kiinnittää huomiota maaseutu-, maatalous- 

ja vuoristoalueiden merkitykseen, sillä ne ovat paikallisen yhteiskunta- ja talouskehityksen kannalta 

ratkaisevassa asemassa. Ryhmä kehottaa unionin toimielimiä ottamaan paremmin huomioon 

maaseutualueiden tarpeet ja pyrkimään tasapainottamaan kaupunkien ja maaseudun 

kehittämispolitiikat oikealla tavalla. EA-ryhmä uskoo maatalouspolitiikkaan, joka ulottuu "maatilalta 

ruokapöytään" ja varmistaa, että laadukkaita, jäljitettävissä olevia maataloustuotteita on runsaasti 

saatavilla, sekä pitää samalla huolta siitä, että kaikkien unionin alueiden luonnonvaroja ja ympäristöä 

suojellaan. 
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Kestävä matkailu 

 

EA-ryhmä muistuttaa, että matkailu on maailmanlaajuinen ilmiö, joka saa muotonsa paikallisesti, 

mutta jonka on löydettävä paikkansa markkinoilla erittäin monisärmäisessä kilpailussa. Näin ollen 

ryhmä katsoo, että johdonmukaisen kestävän matkailun politiikan muokkaaminen tuottaa 

paikallisyhteisöille konkreettista etua, sekä talouden että ympäristön kannalta. Matkailu on tärkeä 

tekijä BKT:n ja työllisyyden osalta kaikilla tasoilla – paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja 

unionin tasolla. EA-ryhmä panee merkille matkailun keskeisen roolin aluekehityksen ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden edistämisessä ja kehottaa Euroopan komissiota korostamaan edelleen matkailun 

kattavaa luonnetta sekä osoittamaan jäsenvaltioille ja paikallis- ja alueviranomaisille asianmukaisia ja 

vaivattomasti käytettävissä olevia rahoitusvälineitä matkailualan toiminnan edistämiseksi ja 

tukemiseksi. EA-ryhmä kehottaa komissiota edistämään edelleen varsinkin niitä toimenpiteitä, joilla 

tuetaan kestävää matkailua. 

 

Ympäristö ja ilmastonmuutos 

 

EA-ryhmä seuraa Euroopan komission tekemien aloitteiden edistymistä. Kyseiset aloitteet auttavat 

EU:ta siirtymään vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen, vastaamaan ilmastonmuutoksen 

haasteisiin, estämään ympäristön pilaantumista, luonnon monimuotoisuuden katoamista ja 

tehostamaan kestävää liikkuvuutta. 

 

EA-ryhmä on sitoutunut kasvattamaan tietämystä ja auttamaan kuntia ja alueita pienentämään 

hiilijalanjälkeään ottaen samalla asianmukaisesti huomioon toisistaan poikkeavat energiapaletit ja 

EU:ssa vallitsevat erilaiset paikalliset olosuhteet. 

 

Haluamme kunnianhimoisia maailmanlaajuisia sopimuksia, jotka kannustavat kaikkia alueita 

osallistumaan päästöjen vähentämiseen ja takaavat ympäristön kannalta kestävän tulevaisuuden 

Euroopalle. 

 

Ryhmä pyrkii takaamaan, että painopiste asetetaan vihreisiin investointeihin, joiden avulla 

varmistetaan kestävä liikkuvuus ja luonnonvarojen tehokas käyttö pantaessa Eurooppa 2020 -

strategiaa täytäntöön. 

 

Kiertotalous ja jätekysymys 

 

EA-ryhmä katsoo, että on tärkeää edetä kohti resurssitehokkaampaa taloutta, jossa luonnonvaroja, 

raaka-aineita ja jätteitä hyödynnetään järkevästi. Jätteet olisi käytettävä uudelleen ja kierrätettävä 

mahdollisimman tarkkaan. 

 

Tässä yhteydessä kehotamme painokkaasti Euroopan komissiota hyväksymään pikaisesti uusia 

aloitteita, joilla edistetään kiertotaloutta, jolloin EU voisi estää muovin kaltaisten arvokkaiden 

materiaalien hukan, kannustaa kierrättämään, vähentää päästöjä ja ympäristövaikutuksia ja luoda 

samalla uusia työpaikkoja ja taloudellisen kehityksen mahdollisuuksia. 

 



 

COR-2014-07330-00-02-INFO-TRA (EN) 8/10 

Biotalous 

 

Biologinen monimuotoisuus on EU:lle keskeinen ympäristöpainopiste. 

 

Ryhmän mielestä on erittäin tärkeää harjoittaa jatkossakin kestävän kehityksen mukaista 

metsäpolitiikkaa ja panostaa metsäperäisen biomassan osuuden tuntuvaan lisäämiseen uusiutuvan 

energian tuotannossa. 

 

EA-ryhmä tukee alueellisia luonnon monimuotoisuutta koskevia strategioita ja toimintasuunnitelmia, 

joiden tarkoituksena on auttaa varmistamaan energialähteiden tulevaisuus ja lujittaa niiden 

taloudellista potentiaalia. Haluamme kasvattaa yksimielisyyttä siitä, että Euroopan tulee vähentää 

riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista ja kehittää biopohjaista taloutta. 

 

Energia 

 

Energia on jokaisen yhteiskunnan tärkeimpiä vaurauden lähteitä. Unionitasolla on tehtävä useita 

keskeisiä päätöksiä ja valintoja energiahuollon parantamiseksi sekä uusiutuvien energialähteiden ja 

energiatehokkuuden edistämiseksi. EA-ryhmä kehottaa toteuttamaan energian sisämarkkinat ja 

perustamaan todellisen energiaunionin yhteen liitettyine energiaverkkoineen sekä ottamaan käyttöön 

uusia keinoja ja taloudellisia kannustimia energiatehokkuuden parantamiseksi. EA-ryhmä kaipaa 

erityisesti toimenpiteitä, joilla unionia autetaan hyödyntämään sen valtavaa uusiutuvien 

energialähteiden potentiaalia, kuten vuorovesi-, aalto-, maalämpö-, tuuli-, aurinko- ja vesivoimaa sekä 

kestävän kehityksen mukaista biomassaenergiaa. EU:n on tehtävä enemmän edistääkseen puhtaampia 

energialähteitä ja energiatehokkuutta sekä auttaakseen alueita ja seutuja ottamaan 

luonnonvarapotentiaalinsa käyttöön ja varmistamaan kohtuuhintaisen energian kansalaisille. 

 

EA-ryhmä kehottaa Euroopan komissiota tarjoamaan kaupunginjohtajien energia- ja 

ilmastosopimuksen allekirjoittajakunnille ja -alueille rahoitusta, jotta ne pystyvät saavuttamaan 

sopimuksessa asetetut tavoitteet. 

 

3. Vahva ääni maailmassa 

 

EA-ryhmä korostaa seuraavia seikkoja: 

 

EU kansainvälisenä kumppanina  

 

Euroopan yhdistymisprosessi on ennen kaikkea rauhan hanke. Vapauden ja rauhan alueen 

laajentamisen, erityisesti EU:n naapurustoon sanan laajassa merkityksessä, olisi oltava kaiken unionin 

politiikan kattava tavoite. 

 

EA-ryhmä toteaa uudelleen, että unionin on välitettävä ulkosuhdetoiminnassaan viestinsä vahvalla 

äänellä. 
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EA-ryhmä kehottaa EU:n toimielimiä harjoittamaan tuloksekkaampaa laajentumispolitiikkaa, 

jatkamaan neuvotteluja jäsenyyttä hakevien maiden kanssa ja toteuttamaan vahvaa 

naapuruuspolitiikkaa. Euroopan unionin naapureiden olisi saatava tuntuvaa tukea, jotta kyseiset maat 

kykenevät kehittämään demokratiaansa ja vaurauttaan. 

 

Me uskomme yhteistyön lisäämiseen naapurimaiden kanssa. 

 

Muuttoliike 

 

EA-ryhmä kannattaa perusoikeuksia kunnioittavaa maahanmuutto- ja muuttoliikepolitiikkaa, jossa 

alueiden ja paikallisyhteisöjen tarpeet ja haasteet otetaan asianmukaisesti huomioon. 

 

Samanaikaisesti ryhmä vaatii jäsenvaltioita lisäämään keskinäistä yhteisvastuullisuuttaan ja 

yhteistyötään johdonmukaisen maahanmuutonlainsäädännön täytäntöönpanossa, ulkorajojen 

valvonnassa sekä laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjunnassa. Pyrimme lisäämään EU:ssa 

tietoisuutta humanitaaristen kriisien koettelemien raja-alueiden erityisongelmista. 

 

Turvallisuus ja rauha 

 

EA-ryhmä tuomitsee kaikenlaisen väkivallan ja käy kumppaniensa kanssa yhteisin voimin edistämään 

rauhaa, solidaarisuutta, vakautta ja turvallisuutta EU:ssa ja sen rajoilla, kannustaen samalla 

naapurimaita edistämään paikallisdemokratiaa ja -kehitystä. 
 

EA-ryhmä muistuttaa edelleen Euroopan komissiota tämän velvollisuudesta tarjota tukea ja apua 

Ukrainalle ja kannustaa EU:n ja Ukrainan alue- ja paikallishallintotahoja paikallistason yhteistyöhön. 
 

EA-ryhmä pitää tärkeänä, että paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat järjestäytyneen rikollisuuden, 

terrorismin ja terrorismiin johtavan radikalisoitumisen torjuntaan varmistaakseen kansalaisten 

turvallisuuden kaupungeissa ja maaseudulla. 
 

EA-ryhmä korostaa aiemmin asetettujen tavoitteiden ja edellä lueteltujen tulevien tapahtumien 

perusteella myös seuraavaa: 
 

4. Eurooppalainen hallintotapa ja toimielinten välinen ulottuvuus 
 

EA-ryhmä vahvistaa sitoutuneensa eurooppalaisen hallintotavan parantamiseen tehostamalla ja 

yksinkertaistamalla huomattavasti EU:n toimintaa sekä lisäämällä sen avoimuutta nykyisiin 

sopimuksiin verrattuna. Ryhmä kannattaa Euroopan komission näkökantaa, jonka mukaan Euroopan 

unioni saavuttaa tavoitteensa vain, jos sen toimielimet, valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset 

viranomaiset sekä kansalaiset edistävät niitä yhdessä. Ryhmä pyrkii lisäämään lainsäädännön 

vaikutusta koskevia kuulemis- ja arviointiprosesseja, joita komissio on ehdottanut sääntelyn 

parantamiseksi. Ryhmä jatkaa myös yhteistyön lujittamista unionin muiden toimielinten ja etenkin 

Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa varmistaakseen, että alueiden komitean näkemyksillä ja 

suosituksilla on todella vaikutusta. 

 

Kaikkiin edellä mainittuihin painopisteisiin liittyvät toimet toteutetaan toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteiden sekä hallinnon yksinkertaistamisperiaatteen mukaisesti.  
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Lisätietoja: 

 

EA-ryhmän sihteeristö 

Alueiden komitea 

 

Rue Belliard / Belliardstraat 99-101 

B–1040 Bruxelles/Brussel 

P. +32 22822245 

F. +32 22822334 

Sähköposti: micheal.oconchuir@cor.europa.eu 
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