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Euroopan alueiden komitea ja kansalliset kunta- ja aluejärjestöt tiivistävät yhteistyötään

Euroopan alueiden komitea (AK) ja paikallis- ja alueviranomaisten järjestöt kaikkialta Euroopan unionista ovat
sitoutuneet rakentamaan yhteistyössä kestäväpohjaisempaa, osallistavampaa ja innovatiivisempaa Eurooppaa.
AK:n täysistunnon yhteydessä 4. heinäkuuta kansallisten kunta- ja aluejärjestöjen johtajat kokoontuivat
Brysseliin keskustelemaan siitä, mihin suuntaan Euroopan unionia tulisi kehittää.
Kuntia ja alueita edustavana EU:n poliittisena elimenä Euroopan alueiden komitea (AK) kutsui yhdessä Euroopan
kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) kanssa paikallis- ja alueviranomaisten valtakunnallisten järjestöjen
puheenjohtajat keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta. Kuntaliittoa
edusti tilaisuudessa hallituksen varapuheenjohtaja Sari Rautio.
"Useimmat Euroopan maista ovat yksinään pieniä tekijöitä maailmanlaajuisesti. Tarvitaan vahva ja yhtenäinen Euroopan
unioni, jonka toimilla vahvistetaan koko Euroopan asemaa globaalisti", Rautio totesi puheenvuorossaan.
"Euroopan unionin on oltava uskottava jäsenmaiden kansalaisten, alueiden, kuntien, talouselämän ja järjestöjen
silmissä. Unionin tasolla tulee keskittyä olennaisten asioiden sääntelyyn ja turhaa sääntelyä tulee välttää.
Toissijaisuusperiaatetta tulee korostaa ja EU:n toimivalta on määriteltävä nykyistä selkeämmin. Kansalaisille olisi
avattava, mistä asioista päätetään jäsenvaltiotasolla ja mistä EU:ssa, jotta heille ei synny epärealistisia odotuksia
unionia kohtaan", Rautio painotti.
Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtajan mielestä nyt vaaditaan viisaita päätöksiä, jotta unioni kykenee
lunastamaan kansalaisten luottamuksen eikä kompastu tämän päivän haasteisiin.
"Asenteet etenkin maahanmuuttoa kohtaan voivat olla käänteentekeviä Euroopan tulevaisuuden kannalta.
Maahanmuuttoa koskevista pelisäännöistä pitää pystyä sopimaan EU:n tasolla, jotta jäsenmaiden sisäinen ja
keskinäinen riitely saadaan laantumaan", Rautio linjasi.
Ensi keväänä pidettävien Euroopan parlamentin vaalien lähestyessä AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz korosti
alue- ja paikallistason yhteistyön merkitystä: "Komitea on sitoutunut vahvistamaan yhteistyötä kaikkien eurooppalaisten
järjestöjen kanssa, jotta varmistetaan, että kaikki paikalliset ja alueelliset hallintotahot saavat äänensä kuuluville
Euroopan unionin tasolla Brysselissä. Meidän on yhdessä muovattava Euroopan tulevaisuutta vahvistamalla yhteisiä
EU:n arvoja ja unionin demokraattista perustaa sekä parantamalla EU:n politiikkojen laatua ja tehokkuutta.”
Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) puheenjohtaja Stefano Bonaccini viittasi Euroopan parlamentin 3.
kesäkuuta antamaan mietintöön kaupunkien asemasta unionin institutionaalisissa puitteissa ja painotti, että ”CEMRin
mielestä vain kumppanuuteen perustuvalla hallintomallilla voidaan varmistaa, että kaikki paikallis- ja alueviranomaiset
ja niitä edustavat organisaatiot ovat keskeisessä asemassa EU:n politiikkojen ja lainsäädännön suunnittelussa,
toteutuksessa, seurannassa ja arvioinnissa. Euroopan parlamentin mietintöön sisältyy CEMRin pyyntö päästä pysyvästi
mukaan EU:n politiikan suunnitteluun jäsennellyn vuoropuhelun kautta, jossa paikalliset ja alueelliset intressit otetaan
huomioon. Tämä on merkittävä askel valtakunnallisten järjestöjen roolin vahvistamiseksi unionin institutionaalisessa
kehyksessä.”

Taustatietoa:
Tämänpäiväinen tapahtuma oli osa vuonna 2016 käynnistettyä ”Pohdintoja Euroopasta” -prosessia. Prosessi tarjoaa
aineksia Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin pyytämään Euroopan tulevaisuutta käsittelevään
raporttiin, joka AK:n on määrä hyväksyä 8.–10. lokakuuta pidettävässä täysistunnossaan. AK:n puheenjohtaja pitää
AK:n täysistunnon yhteydessä 9. lokakuuta myös vuosittaisen EU:n alueiden tila -puheensa. Sen tarkoituksena on

luoda katsaus EU:n kuntien ja alueiden ajankohtaiseen tilanteeseen ja tarkastella tulevien vuosien keskeisiä haasteita.
Kaiken kaikkiaan AK:n toimien odotetaan antavan merkittävän panoksen EU:n päättäjien keskusteluihin ja vuoden 2019
Euroopan parlamentin vaaleihin tuomalla esiin paikallis- ja aluetason poliitikkojen näkökulman.
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Euroopan alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 28:aa jäsenvaltiota. Komitea
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vaaleissa saatu valtuutus tai he ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle kotikunnassaan tai -alueellaan. Lisätietoa maakohtaisista
valtuuskunnista on saatavilla täältä.
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yhteyttä AK:n tietosuojavastaavaan osoitteessa data.protection@cor.europa.eu. Omien henkilötietojensa käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä
voi lisäksi kääntyä milloin tahansa Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen osoitteessa www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.

