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POLIITTISET SUOSITUKSET
EUROOPAN ALUEIDEN KOMITEA

Yleistä
1.
panee erittäin kiinnostuneena merkille Euroopan komission vuoden 2020 tiedonannon EU:n laajentumispolitiikasta,
kertomukset ehdokasmaista Albania, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki, kertomukset mahdollisista
ehdokkaista Bosnia ja Hertsegovina ja Kosovo (1) sekä komission tiedonannon Länsi-Balkanin talous- ja investointisuunni
telmasta.

2.
suhtautuu erityisen myönteisesti siihen, että jälleen korostetaan laajentumisprosessin geostrategista merkitystä
investointina rauhaan, vakauteen, turvallisuuteen ja talouskasvuun kaikkialla Euroopassa, ja on tyytyväinen, että Zagrebissa
toukokuussa 2020 järjestetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokouksessa painotettiin yksimielisesti Länsi-Balkanin
jäsenyysnäkymille annettavaa tukea. Komitea vahvistaa kannattavansa kaikkien Länsi-Balkanin maiden EU-jäsenyyttä
edellyttäen, että ne täyttävät kaikki jäsenyyskriteerit. Komitea korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää antaa Länsi-Balkanin
alueen maille myönteisiä signaaleja niiden kannustamiseksi sitoutumaan pitkälliseen EU-jäsenyysprosessiin.

3.
kehottaa Euroopan komissiota ylläpitämään laajentumispakettia laatiessaan korkeita avoimuus-, osallistavuus- ja
reaktiivisuusnormeja ja ilmoittamaan kertomuksessaan, millä tavoin laajentumismaiden sidosryhmiä, erityisesti paikallis- ja
alueviranomaisten edustajia, on kuultu kyseistä asiakirjaa ja edistymiskertomuksia laadittaessa sekä missä määrin
kuulemiseen osallistuneet sidosryhmät ovat saaneet palautetta kuulemisen tuloksista.

4.
vahvistaa, että Euroopan komission järjestelmällisesti ja julkishallinnon periaatteiden mukaisesti valvomia
Länsi-Balkanin maiden julkishallinnon uudistuksia ei voida toteuttaa ilman paikallistason noudattamaa hyvää hallintotapaa.
Komitea kehottaa Euroopan komissiota laatimaan julkishallinnon uudistusten tueksi tarkoitettuja toimia ja välineitä varten
entistä tarkempia tulosindikaattoreita, joilla mitataan julkisen varainhoidon hajauttamista, paikallis- ja alueviranomaisten
valmiuksien parantamista väestölle ja yrityksille tarjottavien laadukkaiden palvelujen kehittämiseksi ja tarjoamiseksi sekä
osallistavan ja tosiasiapohjaisen päätöksenteon edistämistä paikallis- ja aluetasolla.

(1)

Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja
Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.
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5.
pitää valitettavana, että Länsi-Balkanin maat eivät ole edistyneet riittävästi oikeusvaltioperiaatteen, demokraattisten
instituutioiden toiminnan ja korruption torjunnan kaltaisilla perustavan tärkeillä aloilla ja että ne eivät ole kyenneet
neutralisoimaan riippumattomalle medialle ja kansalaisyhteiskunnan kehitykselle haitallista toimintaympäristöä.

6.
korostaa, että eräissä Länsi-Balkanin maissa poliittisen moniarvoisuuden puuttuminen tai vaaleilla valittujen,
oppositiopuolueisiin kuuluvien luottamushenkilöiden mielipiteiden sivuuttaminen ja pelottelu paikallistasolla ovat
paikallisdemokratian suurimpia haasteita näissä maissa.

7.
panee huolestuneena merkille, että kaikki Länsi-Balkanin maat uhkaavat laajentumisprosessin heikon edistymisen
vuoksi joutua entistä enemmän sellaisten kolmansien osapuolten – mm. Venäjän ja Kiinan – vaikutuspiiriin, jotka haluavat
jatkuvasti vahvistaa asemaansa alueella.

8.
tukee EU:n pyrkimyksiä paitsi vahvistaa Länsi-Balkanin maiden selviytymiskykyä myös huolehtia tiiviistä yhteistyöstä
kyberturvallisuuden ja strategisen viestinnän alalla, jotta pystytään varmistamaan, että kaikki ulkoisesti rahoitettu
taloudellinen toiminta vastaa EU:n arvoja, normeja ja standardeja erityisesti sellaisilla avainaloilla kuin julkiset hankinnat,
ympäristö, energia, infrastruktuuri ja kilpailu.

9.
suhtautuu myönteisesti EU:n tarjoamaan kattavaan tukeen Länsi-Balkanin maille vastattaessa covid-19-pandemiaan
liittyviin haasteisiin sekä reagoitaessa tehokkaasti kiireellisiin terveys- ja sosioekonomisiin tarpeisiin ja kehottaa Euroopan
komissiota tunnustamaan paikallis- ja alueviranomaisten tärkeän roolin covid-19-pandemian torjunnassa sekä esittämään
lisätoimia, jotta voidaan tukea paikallis- ja alueviranomaisten hajautettua yhteistyötä ja vahvistaa niiden kriisinhallinta
valmiuksia.

10.
kehottaa Euroopan komissiota tekemään ehdotuksia Länsi-Balkanin valtio-, alue- ja paikallistason edustajien
osallistamisesta Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin työhön, jotta voidaan luoda paremmat perusedellytykset
paikallis- ja alueviranomaisia varten. Komitea ehdottaa, että järjestetään Länsi-Balkanin maissa kansalaisvuoropuhelujen
sarja, jotta kansalaiset saavat tilaisuuden esittää Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvät huolenaiheensa ja odotuksensa.

Maakohtaisia huomioita
11.
kannattaa varauksetta neuvottelukehyksen mahdollisimman pikaista hyväksymistä ja liittymisneuvottelujen
käynnistämistä Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa, jotta voidaan osoittaa, että liittymisprosessilla on vahva poliittinen
tuki, ja noudattaa sitoumusta liittymisneuvottelujen käynnistämisestä vaadittavat kriteerit täyttävien maiden kanssa.

12.
panee huolestuneena merkille, että Serbian ja Montenegron – joiden kanssa liittymisneuvottelut on jo käynnistetty –
on toimittava määrätietoisemmin, jotta voidaan parantaa sananvapauden ja riippumattoman median työskentelyn
perusedellytyksiä sekä edistää oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja korruption torjuntaa.

13.
on tyytyväinen yleiseen edistymiseen Serbian liittymisneuvotteluissa, mutta kehottaa nopeuttamaan uudistuksia
oikeusvaltion ja perusoikeuksien aloilla sekä edistymään Serbian ja Kosovon välisten suhteiden normalisoinnissa
neuvottelukehyksen mukaisesti. Komitea kehottaa Serbian kaikkien hallintotasojen viranomaisia viestimään yksiselitteisesti
maan yhdentymispyrkimyksistä ja suhteista EU:hun, joka on Serbian tärkein poliittinen ja taloudellinen kumppani.

14.
pitää valitettavana poliittisen moniarvoisuuden merkittävää heikentymistä Serbiassa, tehokkaan opposition
puuttumista Serbian parlamentista ja paikallisdemokratian kehittämisen kannalta kielteisiä perusedellytyksiä ja toistaa,
että vaalimenettelyn pitkäaikaiset puutteet on korjattava poliittisten puolueiden ja muiden asianomaisten sidosryhmien
kanssa käytävän avoimen ja osallistavan vuoropuhelun avulla hyvissä ajoin ennen seuraavia vaaleja ottaen huomioon Etyjin
demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston suositukset.

15.
kehottaa komissiota kannustamaan Montenegroa tehostamaan toimiaan avoimen ja osallistavan päätöksenteon
edistämiseksi sekä vahvistamaan sidosryhmien julkisten kuulemisten laadun keskitettyä seurantaa.
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16.
on huolissaan Bosnia ja Hertsegovinan heikosta edistymisestä ensisijaisissa uudistuksissa, jotka Euroopan komissio
toi esiin lausunnossaan (2) maan EU-jäsenyyshakemuksesta ja jotka koskevat demokraattisten instituutioiden toimintaa,
oikeusvaltioperiaatetta, perusoikeuksien turvaamista ja julkishallinnon uudistusta, sekä erityisesti siitä, ettei Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita ja päätöksiä tai perustuslakituomioistuimen vaalilaista antamaa tuomiota ole
noudatettu, ettei kansanryhmien tasa-arvoa ja muiden väestönosien oikeuksia ole kunnioitettu ja ettei korruption
torjunnassa eikä julkishallinnon ammattimaistumisessa ja politisoinnin purkamisessa ole edistytty riittävästi.
17.
on tyytyväinen siihen, että Mostarissa (Bosnia ja Hertsegovinassa) järjestettiin 20. joulukuuta 2020 yli 12 vuoden
tauon jälkeen lopulta paikallisvaalit, mikä on merkittävä panos demokraattisten prosessien vahvistamiseen Euroopan
paikallisen itsehallinnon peruskirjan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteiden mukaisesti, ja kannustaa Bosnia
ja Hertsegovinaa etenemään kohti EU-jäsenyyttä.
18.
on kuitenkin huolissaan Mostarissa vahvistetuista vaalivilppitapauksista ja vihapuheesta, joka johti hyökkäyksiin
eräitä paikallisvaaleihin osallistuneita ehdokkaita vastaan. Komitea kehottaa siksi Bosnia ja Hertsegovinan parlamenttia
tekemään vaalilakiin tarvittavat muutokset ennen vuonna 2022 järjestettäviä seuraavia yleisvaaleja, jotta vastaisuudessa
voidaan välttää vaalivilppi. Komitea pyytää Euroopan unionin Bosnia ja Hertsegovinan -edustustoa tuomitsemaan jyrkästi
yhdessä muiden kansainvälisen yhteisön edustajien kanssa vihapuheen ja hyökkäykset ehdokkaita vastaan – erityisesti
naisehdokkaita vastaan, mitä ilmeni Mostarin vaalien alla.
19.
kehottaa komissiota edistämään painokkaasti ratkaisuja serbienemmistöisiä kuntia edustavan järjestön perus
tamiseksi Kosovoon – Euroopan alueiden komitea (AK) tarjoaa tässä yhteydessä roolinsa ja asiantuntemuksensa pohjalta
konkreettista tukea ja yhteistyötä – sekä Serbian ja Kosovon välisten suhteiden normalisointia.
20.
kehottaa komissiota toistamaan neuvostolle esittämänsä kehotuksen Kosovon viisumivapauskysymyksen käsit
telemisestä komission omien suositusten ja Euroopan parlamentin myönteisten ja AK:n voimakkaasti tukemien suositusten
mukaisesti.
21.
muistuttaa, että lainsäädäntöuudistukset ovat tärkeitä, jotta voidaan varmistaa Kosovon keskus- ja paikallishallinto
jen välinen selkeä toimivaltajako ja rahoitusvarojen jakaminen.
22.
kehottaa Albaniaa edistymään enemmän neuvoston 25. maaliskuuta 2020 antamien päätelmien kohdassa 10
asetettujen painopisteiden toteuttamisessa.
23.
kehottaa Albaniaa jatkamaan aluehallintouudistustaan ja vakiinnuttamaan sen osana laajempaa ohjelmaa, jonka
tavoitteena on hallinnon hajauttaminen, paikallistason verotuksellisen autonomian vahvistaminen ja kuntien valmiuksien
parantaminen laadukkaiden julkisten palvelujen tarjoamiseksi sekä poliittisen tuen lisääminen hallinnon hajauttamista ja
paikallishallintoa koskevan toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2022 mennessä. Komitea kehottaa
Albanian viranomaisia toteuttamaan kattavan maareformin, vakiinnuttamaan omistusoikeudet ja edistämään ripeästi
rekisteröinti- ja korvausprosessia. Komitea kannustaa Albaniaa hyväksymään pikaisesti ja panemaan viipymättä täytäntöön
loput kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaan vuoden 2017 puitelakiin liittyvästä lainsäädännöstä ja on tyytyväinen
väestönlaskentalain hyväksymiseen.
24.
kehottaa vahvistamaan edelleen albanialaisen paikallisten ja valtiollisten viranomaisten konsultaatiokomitean roolia
hyvänä esimerkkinä paikallisviranomaisten roolin institutionalisoitumisesta poliittisessa päätöksenteossa.
25.
toteaa, ettei Pohjois-Makedoniassa sen paremmin kuin useimmissa muissakaan Länsi-Balkanin maissa ole
yhdennettyä aluekehityksen suunnittelu-, hallinnointi- ja seurantajärjestelmää, ja kehottaa vahvistamaan EU-varojen
hallinnoinnista vastaavien operatiivisten rakenteiden hallinnollisia ja teknisiä valmiuksia erityisesti liikenteen ja
ympäristönsuojelun aloilla.
26.
tuomitsee jyrkästi sen, että Turkki ottaa jatkuvasti askeleita taaksepäin EU:n säännöstön keskeisillä osa-alueilla, sillä
esimerkiksi paikallisdemokratian toiminta on häiriytynyt jatkuvasti merkittävällä tavalla, tilanne on huonontunut
voimakkaasti keskeisten ihmisoikeuksien, EU:n perusarvojen ja oikeusvaltioperiaatteen osalta ja tehokas valvonta ja
vallanjako poliittisessa järjestelmässä ovat yleisesti ottaen heikentyneet Turkin perustuslakimuutosten tultua voimaan.

(2)

SWD(2019) 222 final, COM(2019) 261 final.

C 300/16

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

27.7.2021

27.
on huolissaan siitä, että Kaakkois-Turkissa vaaleilla valittujen pormestarien väkivaltaiset erottamiset ja heidän
korvaamisensa hallituksen nimittämillä luottohenkilöillä sekä paikallisten edustajien pidätykset jatkuvat. Komitea kehottaa
Turkkia Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan ja Venetsian komission suositusten mukaisesti pidättymään toimista,
jotka estävät paikallisdemokratian toimintaa ja vahingoittavat yleistä demokraattista ilmapiiriä sekä alue- että
paikallistasolla.

28.
korostaa Turkin harjoittavan EU:n vastaista retoriikkaa ja tuomitsee painokkaasti Turkin lainvastaisen ja provosoivan
käytöksen kahta EU:n jäsenvaltiota eli Kreikkaa ja Kyprosta kohtaan, sillä Turkki loukkaa vakavasti ja jatkuvasti niiden
suvereniteettia ja suvereniteettioikeuksia, sekä Turkin naapureihinsa kohdistaman aggressiivisen retoriikan, joka ei millään
tavoin sovi yhteen sen ehdokasmaan aseman kanssa.

29.
tuomitsee Turkin yksipuoliset toimet Varoshassa ja kehottaa noudattamaan täysin YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselmia 550 ja 789. Komitea tukee neuvottelujen pikaista jatkamista YK:n alaisuudessa ja on edelleen täysin
sitoutunut Kyproksen ongelman kattavaan ratkaisuun YK:n puitteissa ja YK:n turvallisuusneuvoston asiaankuuluvien
päätöslauselmien sekä EU:n perustana olevien periaatteiden mukaisesti. Se odottaa samaa Turkilta.

30.
vahvistaa, että on EU:n strategisten intressien mukaista pyrkiä selvittämään erimielisyyksiä Turkin kanssa
vuoropuhelun avulla ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti sekä kehittää molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä.
Komitea suosittaa, että muuttoliike- ja pakolaisasioissa tehtävän yhteistyön puitteissa käyttöön asetettua EU:n rahoitusta
korvamerkitään niiden paikallis- ja alueviranomaisten suoria toimia varten, jotka osallistuvat muuttovirtojen, siirtymään
joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten hallinnointiin Turkissa. Komitea katsoo, että EU:n ja Turkin takaisinottosopimus on
pantava täysimääräisesti ja tehokkaasti täytäntöön kaikkien jäsenvaltioiden osalta, mutta huomauttaa, että yhteistyö oikeusja sisäasioissa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kanssa on edelleen olennaista.

Paikallis- ja alueviranomaisten rooli laajentumisprosessissa sekä alueellisen yhteistyön vahvistaminen
31.
painottaa paikallis- ja alueviranomaisten roolin merkitystä EU:n jäsenyyskriteerien täyttämisessä sekä EU:n
säännöstön täytäntöönpanossa erityisesti taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, maatalouden ja elintarviketur
vallisuuden, ympäristönsuojelun, julkisten hankintojen ja sosiaalipolitiikan aloilla. Komitea tähdentää myös paikallis- ja
alueviranomaisten tärkeää panosta tiedotettaessa EU-jäsenyyden vaikutuksista sekä pyrittäessä varmistamaan kansalaisten
tuki liittymisprosessille.

32.
pitää valitettavana, ettei EU ole esittänyt konkreettisia poliittisia ehdotuksia Länsi-Balkanin paikallis- ja
alueviranomaisten järjestelmälliseksi ja strategiseksi tukemiseksi, kuten AK on suosittanut vuosien 2018 ja 2019
laajentumispaketista antamissaan lausunnoissa.

33.
on tyytyväinen Euroopan komission pyrkimyksiin arvioida laajentumismaiden ja naapurialueiden paikallisvirano
maisille vuosina 2010–2018 annettua EU-tukea ja kehottaa tiedottamaan laajalti arvioinnin konkreettisista tuloksista.

34.
kehottaa Euroopan komissiota laatimaan käytännönläheisiä välineitä Länsi-Balkanin paikallis- ja alueviranomaisten
valmiuksien tehokkaan parantamisen tueksi, mm. erityisiä temaattisia tukiohjelmia tai alueellisia teknisen avun hankkeita
sekä jatkuvaa vaihtotoimintaa, mentorointia ja verkottumista.

35.
kehottaa jälleen kerran komissiota ulottamaan hallinnon ja johtamisen parantamisen tukiohjelman (SIGMA) myös
valtiotasoa alemmille hallintotasoille ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa, jotta voidaan määrittää hajautettuja
malleja julkishallinnon uudistuksia varten ja tukea paikallisen hallintotavan ja paikallisen julkisen hallinnon kehittämistä
unionin säännöstön soveltamista silmällä pitäen.

36.
kehottaa lisäksi Euroopan komissiota ottamaan käyttöön väliaikaisia käytännön järjestelyjä, jotta mahdollistetaan
TAIEX- ja kumppanuusohjelman välineiden käyttö jäsenvaltioiden sekä ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden
paikallis- ja alueviranomaisten välisessä yhteistyössä.
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37.
toteaa, että on tärkeää tukea jatkossakin Länsi-Balkanin paikallis- ja alueviranomaisia Euroopan alueiden komitean ja
sen asianomaisten yhteistyöelinten, kuten Länsi-Balkanin työryhmän sekä Montenegron, Pohjois-Makedonian ja Serbian
kanssa perustettujen neuvoa-antavien sekakomiteoiden, kautta. Komitea muistuttaa kuitenkin, että näiden elinten
toiminnan erottuvuutta valtiollisella ja alueellisella tasolla on parannettava. Komitea korostaa tässä yhteydessä, että myös
Albanian kanssa on pikaisesti perustettava neuvoa-antava sekakomitea.

38.
kehottaa komissiota tarkentamaan indikaattoreita, joilla mitataan julkishallinnon uudistusten yhteydessä saavutettua
edistystä koskien paikallis- ja alueviranomaisten osallistamista julkisten toimien suunnitteluun, kehittämiseen,
täytäntöönpanoon ja arviointiin, sekä ryhtymään lisätoimiin, jotta vahvistetaan ja tehostetaan paikallis- ja alueviran
omaisten kuulemista sellaisten poliittisten toimien suunnittelun yhteydessä, jotka vaikuttavat kyseisten viranomaisten
työhön ja kansalaisille tarjottujen kunnallisten palvelujen laatuun.

39.
on tyytyväinen siihen, että komissio on tähän asti tukenut Länsi-Balkanin nuorisoyhteistyön lujittamista, mikä on
erittäin tärkeää hyvien naapuruussuhteiden säilymisen ja kehittämisen kannalta, mukaan luettuna alueellisen nuorisoalan
yhteistyöjärjestön kaltaisten aloitteiden tukeminen. Komitea kehottaa komissiota huolehtimaan tulevissa nuorisoyhteistyötä
edistävissä aloitteissa siitä, että paikallis- ja alueviranomaiset otetaan paikallisten nuorisojärjestöjen ja oppilaitosten tärkeinä
kumppaneina vahvemmin mukaan sellaisten nuorisohankkeiden toteuttamiseen, joilla edistetään hyvien naapu
ruussuhteiden vahvistamista.

40.
ehdottaa, että tulevaisuudessa myös paikallis- ja alueviranomaisten edustajia osallistetaan asiaan kuuluvalla tavalla
liittymisneuvotteluja käsittelevien hallitustenvälisten konferenssien työhön.

Oikeusvaltioperiaate, perusoikeudet ja riippumattoman median toimintaedellytykset
41.
vahvistaa, että oikeusvaltioperiaate ja toimivat demokraattiset instituutiot ovat keskeisiä indikaattoreita, joiden
perusteella EU arvioi ehdokasmaiden edistymistä kohti jäsenyyttä, ja ilmaisee olevansa huolissaan heikosta edistyksestä ja
lukuisista ongelmista, jotka johtuvat poliittisen tahdon puutteesta, edelleen esiintyvistä pyrkimyksistä vaikuttaa valtiovallan
toimiin, oikeuslaitoksen riippumattomuuden vähäisestä edistymisestä, institutionaalisesta vastarinnasta ja riippumattomalle
medialle epäedullisesta toimintaympäristöstä useimmissa ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa.

42.
painottaa, että suotuisa toimintaympäristö riippumattoman median sekä kansalaisyhteiskunnan kehittämiselle ja
toiminnalle on liittymisprosessin myötä toteutettujen monitahoisten uudistusten pysyvyyden ja peruuttamattomuuden
edellytys sekä perusta paikallisdemokratian kehittymiselle.

43.
suosittaa, että komissio edellyttää johdonmukaisesti EU-rahastojen ja talous- ja investointisuunnitelman varojen
käyttöä koskevien EU:n sääntöjen noudattamista erityisesti julkisten hankintojen yhteydessä ja avoimuuden osalta ja että se
määrittää tätä varten selkeitä indikaattoreita.

44.
korostaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on kansalaisläheisyytensä vuoksi avainrooli eurooppalaisten arvojen
edistämisessä ja säilyttämisessä sekä perusoikeuksien turvaamisessa ja että niillä voi olla tärkeä rooli rasismin, vihapuheen ja
syrjinnän torjunnassa, sukupuolten tasa-arvon edistämisessä, heikossa asemassa olevien ryhmien ja vähemmistöjen
suojelussa sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisessa.

45.
on syvästi vakuuttunut siitä, että koska paikallis- ja alueviranomaisilla on erityinen asema paikallisina päättäjinä ja
yleishyödyllisten palvelujen tarjoajina, niillä voi olla merkittävämpi rooli pyrittäessä korjaamaan oikeusvaltioperiaatteeseen
ja perusoikeuksiin liittyviä puutteita, edistämään paikallisten poliittisten toimenpiteiden avoimempaa ja vastuullisempaa
toteuttamista sekä varmistamaan heikossa asemassa olevien ryhmien oikeuksien parempi suojelu.

46.
kehottaa komissiota jatkamaan ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden paikallis- ja alueviranomaisten
tukemista, jotta voidaan parantaa edellytyksiä, jotka koskevat kiinnostuneen yleisön osallistamista paikallispolitiikan
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, mukaan luettuina osallistava investointisuunnittelu ja kuntien talousarvioiden
valmistelu.

47.
varoittaa, että ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden paikallis- ja alueviranomaisten tasolla julkisiin
hankintamenettelyihin liittyy suuri korruption riski, ja kehottaa Euroopan komissiota edistämään konkreettisten välineiden
avulla ennakoivampaa avoimuutta ja laadunvalvonnan parantamista julkisissa hankinnoissa sekä avoimen datan politiikkaa
kaikissa hankintamenettelyjen vaiheissa.
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48.
kehottaa Euroopan komissiota tunnustamaan painokkaammin paikallis- ja alueviranomaisten roolin perus
luonteisten kysymysten ratkaisussa paikallistasolla, helpottamaan niiden valmiuksien ja osaamisen kehittämistä oikeus
valtioperiaatteen ja perusoikeuksien alalla, tukemaan niitä näiden tehtävien suorittamisessa asettamalla käyttöön
konkreettisia keinoja ja välineitä sekä antamaan samalla tunnustusta myös paikallis- ja alueviranomaisten kansallisten ja
kansainvälisten järjestöjen kulloisestakin roolista ja panoksesta.
Paikallis- ja alueviranomaisten rooli talous- ja investointisuunnitelman täytäntöönpanossa
49.
on tyytyväinen Länsi-Balkanin talous- ja investointisuunnitelman hyväksymiseen; suunnitelma on keskeinen väline
tuettaessa alueen taloudellista elpymistä ja kehittymistä lähitulevaisuudessa. Komitea muistuttaa, että on tärkeää osallistaa
paikallis- ja alueviranomaiset oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti tukitoimien ja hankkeiden suunnitteluun ja niiden
täytäntöönpanon seurantaan. Tässä yhteydessä on varmistettava korkeatasoinen avoimuus ja tiedonsaanti sekä noudatettava
tietojen julkistamista koskevia tiukkoja vaatimuksia.
50.
kehottaa toteuttamaan konkreettisia toimia vihreää ja digitaalista siirtymää koskevien EU-aloitteiden ulottamiseksi
Länsi-Balkanille. Näin voitaisiin korostaa alueen roolia tärkeänä osana Eurooppaa sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen
kehitykseen, kestäväpohjaiseen liikenneinfrastruktuuriin ja ympäristönsuojeluun tehtävien investointien strategista
merkitystä Länsi-Balkanilla jo ennen varsinaista EU-jäsenyyttä.
51.
painottaa, että suurissa infrastruktuuri-investoinneissa, joita talous- ja investointisuunnitelman yhteydessä on
suunniteltu liikenteen, energian sekä vihreän ja digitaalisen infrastruktuurin aloilla, tulisi kohdentaa varoja ydinverkkojen
ohella aina myös alueellisiin ja paikallisiin yhteyksiin sen varmistamiseksi, että investoinnit hyödyttävät myös
paikallisväestöä erityisesti kaupunkeihin ja kyliin johtavien uusien liittymäteiden rakentamisen myötä.
52.
kannattaa periaatetta, jonka mukaan talous- ja investointisuunnitelman puitteissa toteutettavat investoinnit nivotaan
uudistuksiin, ja kehottaa Euroopan komissiota ilmoittamaan kunkin investoinnin yhteydessä siitä, mitä uudistuksia
paikallis- ja aluetasolla odotetaan.
53.
toteaa, että EU:n investointien erottuvuuden lisääminen alue- ja paikallistasolla sekä selkeämpi tiedottaminen
perusperiaatteista ja -arvoista, kuten julkisia hankintoja koskevista säännöistä, ympäristönormeista ja julkisen talouden
pohjan kestävyyteen liittyvistä normeista, auttaisivat vahvistamaan sitoutumista uudistuksiin liittymisprosessissa ja
vähentämään ulkoisten toimijoiden kielteisen vaikutuksen riskiä alueella (esim. Kiinan myöntämien lainojen kautta).
54.
kannattaa pyrkimyksiä uuden ohjelmasyklin pohjustamiseksi liittymistä valmistelevaa tukea (IPA III) varten ja
vahvistaa Euroopan alueiden komitean aiemman lausunnon mukaisesti (3), että IPA III -välineen yhteydessä on tärkeää
asettaa käyttöön temaattista tukea alue- ja paikallisviranomaisten valmiuksien parantamiseksi.
55.
kehottaa Euroopan komissiota laatimaan Länsi-Balkanin kansalaisyhteiskunnan ja riippumattoman median
tukemisesta laatimiensa suuntaviivojen mallin mukaisesti suuntaviivat EU:n tuesta laajentumismaiden paikallis- ja
alueviranomaisille uudella rahoituskaudella 2021–2027 ja esittämään niissä selkeitä tietoja tavoitteista, odotetuista
tuloksista ja edistymisen mittaamiseen käytettävistä indikaattoreista.
56.
kehottaa Euroopan komissiota perustamaan tässä yhteydessä riippumattoman alueellisen komitean seuraamaan
talous- ja investointisuunnitelman sekä IPA III -välineen täytäntöönpanoa sekä ottamaan tähän elimeen mukaan julkisen
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella ja ennakkoon määritettyjen avointen kriteerien mukaisesti valittavia laajentu
mismaiden paikallis- ja alueviranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja median edustajia.
57.
korostaa, että aloitteellinen avoimuus ja tietojen julkistaminen vahvistavat kansalaisten luottamusta julkisten varojen
asianmukaiseen käyttöön, ja kehottaa komissiota perustamaan avoimen datan portaalin, joka sisältää yksityiskohtaisia,
julkisesti saatavilla olevia ja haettavissa olevia tietoja kaikista talous- ja investointisuunnitelman ja IPA III -välineen
edunsaajista.
Bryssel 7. toukokuuta 2021.
Euroopan alueiden komitean
puheenjohtaja
Apostolos TZITZIKOSTAS

(3)

AK:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III)
perustamisesta, COR 2018/04008, EUVL C 86, 7.3.2019.

