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Lühikokkuvõte

Käesolevas uuringus analüüsitakse põhjalikult ELi 28 liikmesriigis vastu võetud
partnerluslepinguid ning antakse ülevaade õigusraamistiku üle peetud
läbirääkimistel Euroopa Parlamendi heaks kiidetud aspektide rakendamisest.
Uuringus tuuakse eelkõige välja partnerluslepingute vastavus õigusaktidele,
eeltingimuste täitmise olukord ning kooskõla strateegiaga „Euroopa 2020”.
Liikmesriikide strateegilisi valikuid ning nende programmi ülesehitust ja
kooskõlastusvahendeid kirjeldatakse uuringule lisatud 28 kokkuvõttes. Uuringu
tulemused on koondatud 28 partnerluslepingu valdkondadevahelisse analüüsi, milles
tuuakse välja liikmesriikide valitud lähenemisviiside erinevused ja sarnasused.
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KOKKUVÕTE

21. detsembril 2013 jõustusid uued Euroopa Liidu eeskirjad ja õigusaktid programmitöö
perioodiks 2014–2020. Üks peamisi uuendusi on Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondidele ühiste eeskirjade rakendamine. Liikmesriikidel paluti valmistada ette
ning viia ellu strateegilised kavad, mis sisaldavad viit Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondi hõlmavaid investeerimisprioriteete.

Käesoleva uuringu peaeesmärk on esitada nende vastu võetud strateegiliste kavade ehk
partnerluslepingute terviklik analüüs. See hõlmab ülevaate andmist aspektide ja
mõistete kohta, mille Euroopa Parlament uute õigusaktide üle peetud läbirääkimistel heaks
kiitis.

Partnerluslepingud on jagatud kaheks osaks. Esimese osa suhtes kohaldatakse
komisjoni otsust (partnerluslepingu vormi jaod 1 ja 2, mis vastavad ühissätete määruse
artikli 15 lõikele 1). Teise osa suhtes, mis vastab ühissätete määruse artikli 15 lõikele 2,
komisjoni otsust põhimõtteliselt ei kohaldata. Enamik riike järgib seda jaotust ning on
asjakohase sisu partnerluslepingu kahes osas välja toonud.

Partnerluse põhimõtet (ühissätete määruse artikkel 5) on rakendatud aktiivses koostöös
mitmete riiklike ja piirkondlike asutuste, majandus- ja sotsiaalpartneritega ning avalike
konsultatsioonide erinevates vormides ka kodanikuühiskonnaga, keskendudes mõnel juhul
partnerluslepingutele, teistel puhkudel aga rakenduskavadele. Partnerluslepingute ja
rakenduskavade rakendamisse on plaanitud kaasata kõik valitsustasandid (riigi, piirkondlik
ja kohalik tasand) ning kõikvõimalikud sidusrühmad (ministeeriumid, majandus- ja
sotsiaalpartnerid, kodanikuühiskond, uurimisinstituudid ja ülikoolid).

Ettevalmistamise etapis oli liikmesriikidel võimalik käivitada kas ühest fondist või
mitmest fondist rahastatavad rakenduskavad, kombineerides rahastamist Euroopa
Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist. Kõik liikmesriigid
võtsid kasutusele ühest fondist rahastatavad rakenduskavad. 20 liikmesriiki valisid ka
mitmest fondist rahastatavad rakenduskavad.

Valdkondliku kontsentreerumise nõudest hoolimata valis enamik liikmesriike kõik
partnerluslepingus esitatud valdkondlikud eesmärgid. Ainult mõned liikmesriigid
keskenduvad kindlatele valdkondlikele eesmärkidele (näiteks Luksemburg, Taani ja
Madalmaad). Valdkondliku eesmärgi nr 11 (institutsioonilise suutlikkuse tugevdamine) valis
ainult 18 liikmesriiki ning selle eelarve moodustas 1% kogu ELis valdkondlikele
eesmärkidele eraldatud vahenditest, kuna seda kasutati ainult liikmesriikides, kes olid
Ühtekuuluvusfondist abi saamiseks abikõlblikud (Prantsusmaa ja Itaalia välja arvatud).
Samamoodi jättis valdkondliku eesmärgi nr 2 (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia)
valimata neli liikmesriiki ning selle eelarve jäi kogueelarves eelviimasele kohale,
moodustades kogueelarvest 3,3%. Valdkondliku eesmärgi nr 7 (säästva transpordi
edendamine) jättis valimata viis liikmesriiki, kuid arvestades selle tähtsust eelkõige
lähenemisetapis olevates riikides, on sellel valdkondlikul eesmärgil suuruselt teine eelarve
(14,8% kogueelarvest).

Kõige suurema protsendi kogurahastusest moodustasid valdkondliku eesmärgi nr 6
(keskkonnahoid ja keskkonnakaitse ning ressursitõhususe edendamine – 15%),
valdkondliku eesmärgi nr 7 (säästva transpordi edendamine – 14,8%) ning
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valdkondliku eesmärgi nr 3 (väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate
konkurentsivõime suurendamine – 13,9%) eelarved.

Kõigis partnerluslepingutes on võetud arvesse riigipõhiseid soovitusi, mille asjakohased
osad olid valdkondlike eesmärkide ja rakenduskavade prioriteetide valikul otsustavad.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide aluslepingust tulenevate eesmärkide täitmiseks
ei ole liikmesriikidel märkimisväärseid probleeme valdkondliku kontsentreerumise ja
ootuste tasakaalustamisel. Liikmesriikide vajadused ja strateegiad on üldjoontes kooskõlas
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide
prioriteetidega. Samuti on enamikus partnerluslepingutes välja toodud Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondide ning riiklike rahastamisvahendite kasutamise koostoime.
Makropiirkondlikud strateegiad on hõlmatud erinevatesse partnerluslepingutesse ning
riiklike strateegiliste prioriteetide ja ELi makropiirkondlike strateegiate vahel ei ole olulisi
lahknevusi.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide koordineerimine, nagu on sätestatud
partnerluslepingutes, toimub liikmesriikides mitmel eri viisil. Koordineerimisega tegeleb
mõnikord valitsusasutus, vahel vastutav ministeerium või selleks määratud organ.
Korraldusasutustel ja järelevalvekomisjonidel on fondide ja rakenduskavade
koordineerimisel oluline roll. Mitmes liikmesriigis on loodud valdkondlikud töörühmad, et
tegeleda konkreetsete teemadega mitme eri fondi raames. Mitmes partnerluslepingus on
esitatud üksikasjalikud andmed Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide
kooskõlastamise kohta riiklike rahastamisprogrammide või muude rahvusvaheliste
allikatega.

Liikmesriigid pidid täitma üldised ja valdkondlikud eeltingimused. Vanemates
liikmesriikides on üldised eeltingimused ning enamik valdkondlikest eeltingimustest
harilikult täidetud. Mida hiljem liikmesriik Euroopa Liiduga ühines, seda vähem üldiseid
eeltingimusi näib olevat täidetud.

Teine programmitöö perioodis 2014–2020 ilmnev lihtsustus hõlmab e-ühtekuuluvuse
süsteemide suuremat kasutamist, võimaldades abisaajatel esitada ettepanekuid
elektroonilise andmevahetuse teel (väheneb abisaajate halduskoormus ning kahanevad
haldusasutuste kulud). Suurem osa riike olid teinud olulisi edusamme e-ühtekuuluvuse
mehhanismide käivitamisel juba eelmise programmitöö perioodi (2007–2013) jooksul ning
praegusel perioodil neid kohandatakse ja uuendatakse, et suurendada koostalitlusvõimet
komisjoni fondihaldussüsteemiga (SFC). Ka selles valdkonnas ei ole ette näha
märkimisväärseid probleeme. Ainult mõnes üksikus riigis ei ole partnerluslepingus e-
ühtekuuluvuse ja IT-süsteemide küsimust konkreetselt käsitletud.

Enamik riike, v.a Iirimaa, Luksemburg, Madalmaad, Saksamaa ja Taani, kirjeldab, millistele
geograafilistele piirkondadele osutatakse erilist tähelepanu. Mitu riiki toob välja
territoriaalse lähenemisviisi ka vaesusega tegelemiseks (Bulgaaria, Horvaatia, Kreeka, Läti,
Malta, Slovakkia ja Ühendkuningriik). Suurem osa liikmesriike kirjeldab üksikasjalikult,
millistes geograafilistes piirkondades tegeletakse territoriaalse arengu ja millistes
vaesusevastaste meetmetega. Mõned liikmesriigid on vaesuse n-ö kaardistanud, et
koondada ressursid just neile piirkondadele.

Kõigis liikmesriikides kasutatakse integreeritud lähenemisviise kogukonna juhitud
kohaliku arengu ning integreeritud territoriaalsete investeeringute näol. Kogukonna
juhitud kohalikku arengut kui lähenemisviisi kasutatakse kõigis 28 liikmesriigis,
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integreeritud territoriaalseid investeeringuid enamikus, ehkki mitte kõigis riikides
(20 liikmesriigis). Enamik riike tegelevad linnamõõtmega (22 liikmesriiki), enamasti
integreeritud territoriaalsete investeeringute kaudu. Suur hulk riike käsitleb kogukonna
juhitud kohalikku arengut programmi LEADER kohalike tegevusrühmade jätkuna, mida
rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist, aga ka Euroopa
Regionaalarengu Fondist.

Käesolev uuring aitab mõista, kuidas programmitöö perioodil 2014–2020 kehtestatud
uuendused on ELi liikmesriikides vastu võetud ning kuidas neid on tõlgendatud, et tagada
järgmiste aastate jooksul Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sujuv ja tõhus
rakendamine.


