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Lühikokkuvõte 

Käesoleva uurimuse eesmärk on hinnata strateegiliselt sidusa 

ühtekuuluvuspoliitika arengut ja rakendamist aastatel 2014–2020. 

Dokumentide analüüsi ja liikmesriikide ametiasutustega läbi viidud 

vestluste põhjal leitakse uurimuses, et võrreldes eelmise perioodiga on 

üldine seis paranenud, kuid samas tuuakse esile mitu ELi ja riikide 

tasandi probleemi seoses Euroopa erinevate struktuuri- ja 

investeerimisfondide ja ELi teiste poliitikavaldkondade vahelise sidusa 

strateegilise käsitluse tagamisega.  
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KOKKUVÕTE 

Strateegiline sidusus on perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika 2013. aasta reformi 

keskne element. Uurimuses hinnatakse kriitiliselt strateegiliselt sidusa 

ühtekuuluvuspoliitika arengut ja rakendamist dokumentide analüüsi ja perioodi 2014–

2020 partnerluslepingute ja rakenduskavade eest vastutavate liikmesriikide 

ametiasutustega toimunud vestluste põhjal. Tähelepanu keskmes on neli valdkonda, 

mida loetakse ühtekuuluvuspoliitika strateegilise suuna valimisel väga oluliseks: ELi 

strateegilised raamistikud; riikide strateegilised raamistikud; temaatiline suunitlus; 

programmide ülesehitus, juhtimine ja haldus. 

ELi strateegilised raamistikud 

Reguleerimise valdkonnas on perioodil 2014–2020 uus vahend katusmäärusena 

kasutatav ühissätete määrus, mis puudutab eri poliitikavaldkondade viit fondi. Ühine 

strateegiline raamistik, mis on ühissätete määruse lisa, on ulatuslikum, põhjendatum ja 

sidusam strateegiline raamistik kui ühenduse strateegilised suunised aastateks 2007–

2013. Korraldusasutustes programmitöö eest vastutavad isikud on kiitnud ühist 

strateegilist raamistikku kui praktilist ja kasulikku vahendit, kuigi selle mõju 

programmitöö protsessile on väiksem kui riiklikud strateegilistel raamistikel. 

Riiklikud strateegilised raamistikud  

Kasutusele võetud partnerluslepingud on strateegilised kavad, mille prioriteedid 

puudutavad viit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi. Nende üle peavad Euroopa 

Komisjon ja riigiasutused läbirääkimisi ning need võimaldavad paremini koordineerida 

Euroopa eri struktuuri- ja investeerimisfonde mitte ainult omavahel, vaid ka ELi ja 

liikmesriikide muu poliitikaga. Praktikas erineb koordineerimise kord liikmesriigiti 

märkimisväärselt, eelkõige vormi poolest, kuid korraldusasutused on mõõdukalt 

optimistlikud, et kavandatavad või loodud struktuurid ja süsteemid toetuvad koostoimele 

ja suurendavad koordineeritust võrreldes perioodiga 2007–2013. Liikmesriigid on 

programmitöö protsessis rakendanud aktiivselt ka partnerluse põhimõtet. Nad on kõigi 

või teatud partnerluslepingute ja rakenduskavade väljatöötamiseks loonud partnerlusel 

põhinevad juhtkomiteed või töörühmad. Avalikke konsultatsioone on täiendatud 

konsulteerimise ja teabe levitamise veebipõhiste vahenditega. Näib, et riigipõhiste 

soovituste roll riikide strateegiliste raamistike väljatöötamisel on olnud piiratud, kuid 

liikmesriigid suutsid enamasti neid järgida. 

Temaatiline suunitlus  

Perioodi 2014–2020 temaatilist suunitlust käsitlevatel uutel nõuetel on olnud 

programmitööle suur mõju enamikus liikmesriikides. Võrreldes perioodiga 2007–2013 on 

märkimisväärselt suurendatud ERFi/Ühtekuuluvusfondi eraldisi valdkondlikele 

eesmärkidele 1–4 (teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja innovatsioon, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia, VKEde konkurentsivõime ja vähese CO2-heitega 

majandus), samas kui taristuinvesteeringud on vähenenud. Läbirääkimised eesmärkidele 

vahendite eraldamise kohta ei ole olnud lihtsad; paljud liikmesriigid on kriitilised 

temaatilise suunitluse ja riiklike prioriteetide toetamise tasakaalustamise võimaluste 

vähesuse suhtes. Korraldusasutused on põhimõtteliselt nõus ringkaitse erisätetega 

(linnade säästev areng, ESFi osad), kuid soovivad rohkem paindlikkust. Ringkaitse 

eeskirjade liigendamist piirkonniti ei loeta kasulikuks, sest piirkondlikud kategooriad on 

liiga jäigad ega kajasta piirkondlikke eripärasid. 

 

 



 

 

Programmide ülesehitus, juhtimine ja haldus 

Perioodi 2014–2020 ühissätete määrusel on laialdane heakskiit ning eeldatavasti 

suurendab see Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kavandamise ja rakendamise 

sidusust ja koordineeritust. Paljud korraldusasutused on aga arvamusel, et määrus ei ole 

piisavalt kõikehõlmav, sest endiselt kehtivad eraldiseisvad fondispetsiifilised määrused 

(eelkõige EAFRD kohta). 

Võrreldes perioodiga 2007–2013 on paljude liikmesriikide programmide ülesehituses 

toimunud suuri muudatusi, mis peaksid parandama fondidega seoses 

institutsioonidevahelist kooskõlastatust; mitut fondi hõlmavaid rakenduskavu peetakse 

enamikus liikmesriikides tervitatavaks võimaluseks, kuid endiselt tekitab probleeme 

haldus (nt eraldi määruste tõttu). Integreeritud territoriaalsed lähenemisviisid võivad 

osutuda kasulikuks strateegilise sidususe tagamisel kohalikul/piirkondlikul tasandil. 

Valdavalt peetakse positiivseks ka Euroopa Komisjoni rolli strateegilise sidususe 

eesmärkide toetamisel. Samas on kritiseeritud eri peadirektoraatide seisukohtade ja 

nõuannete järjepidevust ja sidusust. Hoolimata jõupingutustest talitustevaheliste 

konsultatsioonide ja Euroopa Komisjoniga toimuva koostöö parandamiseks, on 

korraldusasutused seisukohal, et ELi tasandil jätkuv valdkondlik lähenemisviis Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondidele (eri osakonnad vastutavad eri fondide eest) piirab 

koordineeritud lähenemisviisi. 

Järeldused ja soovitused 

1. Ühises strateegilises raamistikus on selgelt esitatud ELi eesmärgid ja 

prioriteedid. 

2. Euroopa Komisjoni seisukohti käsitlevates dokumentides on antud riikide 

ametiasutustele selge ülevaade komisjoni tõenäolisest läbirääkimispositsioonist. 

3. Temaatiline suunitlus saavutatakse vähemalt programmitöö käigus. 

4. Murettekitavaks peetakse seda, et ühtekuuluvuspoliitika võib järk-järgult 

muutuda valdkondlikuks poliitikaks, mistõttu võidakse kaotada silmist selle 

sidususe saavutamise eesmärk. 

5. Saavutada tuleb fondide suurem strateegiline integratsioon ja koordineeritus. 

6. Näib, et programmitöö protsessis on enamasti järgitud partnerluse põhimõtet. 

7. Lihtsustamisest on vähe märke. 

8. Integreeritud territoriaalse arengu võimaluste tõhusus ja kasulikkus ei ole veel 

selge. 

9. Euroopa Komisjoni rolli läbirääkimistel peetakse suhteliselt tähtsaks. 

10. Perioodi 2014–2020 poliitika reformiprotsessi ettevalmistamine oli suhteliselt 

avatud ja kaasav, vähemalt võrreldes perioodiga 2007–2013. 

Nimetatud järelduste alusel tehakse järgmised soovitused. 

 Oleks kasulik kaaluda koostööpõhisemat lähenemisviisi Euroopa Komisjoni 

ja liikmesriikide vahel nii ühise strateegilise raamistiku kui ka seisukohti 

käsitlevate dokumentide väljatöötamisel. 

 Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde tuleb rohkem integreerida ja 

suurendada kooskõlastamist Euroopa Komisjoni peadirektoraatide vahel. 

 Euroopa Parlament peaks jälgima partnerluse põhimõtte kohaldamist 

programmide rakendamisel. 

 Tehakse soovitus, et Euroopa Parlament teeks ranget järelevalvet ja 

kontrolli ühtekuuluvuspoliitika strateegilise sidususe ja tulemuste üle. 

 Nõutav on suurem kooskõlastatus Euroopa Parlamendis, eelkõige 

tihedam dialoog Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde juhtiva nelja 

parlamendikomisjoni vahel. 


