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KOKKUVÕTE 

Euroopa Komisjon esitas 6. oktoobril 2011. aastal määruste paketi eelnõu 
ühtekuuluvuspoliitika reformimiseks pärast 2013. aastat. Käesoleva uuringu eesmärk on 
hinnata neid ettepanekuid kriitiliselt, võttes aluseks hiljutise uuringu ja 
poliitikadokumentide ülevaate ning eelarvelise modelleerimise, ja anda soovitusi, kuidas 
kujundada läbirääkimistel Euroopa Parlamendi seisukohta. Sissejuhatava peatüki järel, 
milles tutvustatakse üksikasjalikumalt seadusandlikku tausta, eesmärke, meetodeid ja 
uuringu ülesehitust, vaadeldakse kuues järgnevas peatükis peamiste teemade kaupa 
rühmitatud reformiettepanekuid.  
2. peatükis tutvustatakse ELi ühtekuuluvuspoliitika tulevasi valikukriteeriume ja 
vahendite jaotuse stsenaariume. Nendes kasutatakse Eurostati olemasolevaid andmeid 
kuni veebruarini 2012. Piirkondade majanduskasvu vastava perioodi suundumuste ja EL 27 
keskmiste andmete kasutamine vähendaks tunduvalt ühtekuuluvuspiirkondadega hõlmatud 
elanikkonda aastatel 2014–2020. Üleminekupiirkonna uue määratluse kasutuselevõtt 
muudaks ka sekkumise korda, kuna sellega loodaks toetatava piirkonna kategooria, mis 
hõlmaks 11 protsenti EL 15 elanikkonnast. Üldiselt soovitatakse 2020. aasta eelarve 
ettepanekutes veidi vähendada ühtekuuluvuspoliitika eelarvet. See tuleb peamiselt 
lähenemise kulutuste vähenemise arvelt, kuigi lähenemise kulud inimese kohta veidi 
suureneksid; piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive kulud suureneksid märgatavalt nii 
absoluutnäitajates kui ka inimese kohta ja üleminekupiirkondade kulud suureneksid poole 
võrra. Suuresti erineb endistele lähenemispiirkondadele, mis saavad vähemalt kaks 
kolmandikku oma varasemast eraldisest, ja muudele üleminekupiirkondadele, mille 
eraldiste mehhanism ei ole veel selgelt kindlaks määratud, antava abi osatähtsus. 
Finantseerimise piirmäärade seadmine hakkab mängima olulist rolli rahaliste eraldiste 
kindlaksmääramisel, seda eeskätt kõige vähem jõukate liikmesriikide puhul. Nende riikide 
puhul on kavandatav piirmäär oluliselt madalam kui aastatel 2007–2013 ja sellel on 
väiksema majanduskasvuga riikidele halb mõju. 
3. peatükis vaadeldakse ühtekuuluvuspoliitika eesmärke. Komisjon ei ole teinud 
ettepanekut ühtekuuluvuspoliitika eesmärke oluliselt muuta. Uues aluslepingus sätestatud 
territoriaalse ühtekuuluvuse kohustus on nüüd selgesõnalisem, kuid siiski korralikult 
määratlemata, ja määruse eelnõudes on tugev rõhk Euroopa 2020. aasta strateegia 
valdkondlikel eesmärkidel. Poliitika ülesehituse tasandil on tehtud ettepanek eesmärke 
ratsionaliseerida, sõnastades selleks (ümber) kaks peamist sihti: investeeringud 
majanduskasvu ja tööhõivesse kõigis piirkondades ning territoriaalne koostöö. See 
lihtsustus väärib toetust, kuna see aitab eristada erinevatesse kategooriatesse kuuluvate ja 
toetust saavate piirkondade poliitikaeesmärke. Eesmärkide käsitlemine õigusaktides on aga 
segadust tekitav ja järjekindlusetu, sest ühissätetes puuduvad erinevate fondide 
eesmärkide konkreetsed selgitused ning fonde käsitlevates erinevates määrustes on 
eesmärkidega seotud mõisteid („missioon”, „eesmärgid” ja „ülesanded”) kasutatud 
järjepidevuseta. 
Territoriaalset mõõdet uuritakse 4. peatükis. Komisjon teeb ettepaneku kasutada 
kohalikke olusid arvestavaid ja integreeritud sekkumisi kogukonna juhitud kohaliku arengu 
ja integreeritud territoriaalsete investeeringute vahendite abil, samuti territoriaalse arengu 
integreeritud käsitlusviisi tegevuskavades ja territoriaalse koostöö strateegilisemat 
käsitlusviisi. Liikmesriigid on rahulolematud sätete ülalt poolt ettekirjutatud laadiga, eeskätt 
eeldusega, et partnerluslepingud peavad hõlmama kõiki territoriaalseid vahendeid ja 
programme, ning 5% eraldamisega linnade arengu rahastamiseks. Lisaks on tekkinud 
probleeme seoses integreeritud territoriaalse lähenemisviisi rakendamiseks vajaliku 
haldussuutlikkusega. Üldisemalt tekitab põhjendatud muret, et kaob strateegiline 
lähenemisviis territoriaalsele arengule ja ühtekuuluvusele – määruse eelnõude ja ühise 
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strateegilise raamistiku tugev valdkondlik suund, mis on keskendunud Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkidele. Valdkondlik keskendumine Euroopa 2020. aasta strateegiale 
tekitab probleeme ka Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi puhul, kui programmides 
tuleb sageli tegeleda vajaduste ja murede keeruka kooslusega, ja pole selge, kuidas 
hakatakse territoriaalset koostööd partnerluslepingutes strateegiliselt kooskõlastama ning 
seda ka teiste liikmesriikidega sõlmitavate lepingute puhul. 
Pealkirja all strateegiline ühtsus ja kavandamine on 5. peatüki keskmes ettepanekud 
uue planeerimisraamistiku ja valdkondliku kontsentreerumise kohta. Komisjon on esitanud 
ühise strateegilise raamistiku projekti, millel on potentsiaali tugevdada strateegilist 
kooskõlastamist erinevate fondide ja ELi poliitikavaldkondade vahel. Kui aga nõukogu ja 
Euroopa Parlament ei osale ametlikult selle dokumendi seadusandlikus vastuvõtmises, võib 
sellega seotud poliitiline vastutus ja legitiimsus riiklikul tasandil kahaneda. Strateegilise 
planeerimise ülesehitust on kritiseeritud territoriaalse mõõtme puudumise tõttu ning 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide liigse rõhutamise tõttu. Sellega seoses tekib 
muresid liigse lepingulise reguleerimise ja tsentraliseerimise tõttu, sealhulgas 
kooskõlastusmehhanismide kasutamise tõttu valdkondades, kus ELi pädevus on väike. 
Kuigi kulude suurem koondamine on vägagi põhjendatud, on raha eraldamise ettepanekud 
– nii fondide sees kui ka vahel – keerulised ja järjepidetud ning liikmesriigid ja muud 
sidusrühmad on neid tugevalt kritiseerinud, kuna nendes ei kajastata piisavalt 
territoriaalseid vajadusi.  
6. peatükis käsitletakse tulemustele suunatud tegevuskava osana uut 
tulemusraamistikku. Peamine komponent on eeltingimused, aga need peavad 
keskenduma ühtekuuluvuspoliitika tõhususe parandamisele, olema seotud 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringutega, nende arv peab olema piiratud, nende puhul tuleb 
järgida subsidiaarsuse põhimõtet ning need peavad põhinema ühisel ja konsensuslikul 
kokkuleppel. Mõnigi üldine kavandatav tingimus on rohkem suunatud muude ELi 
poliitikavaldkondade eeskirjadele vastavuse tagamisele kui programmi eesmärkide 
tulemusliku saavutamise tagamisele. Makromajanduslike tingimuste laiendamine 
Ühtekuuluvusfondilt struktuurifondidele ei ole hästi põhjendatud. 
Tingimuslikkusega on tihedalt seotud ettepanekud võtta kasutusele tulemusraamistik ja 
tulemusreserv. Kui eesmärk on parandada tulemustele suunatust, on vaja selgesõnalisemat 
keskendumist tulemusnäitajatele, vastupidiselt kulutustele või väljunditele, nagu määrus 
näib soovitavat. Samuti tekitab küsimusi tulemuslikkuse hindamise ajastus, tulemuslikkuse 
andmete kvaliteet, tulemuslikkuse tõendamise metoodikaga seotud probleemid ning n-ö 
mängurlus (kiusatus seada kergesti saavutatavaid eesmärke). Järelevalvesüsteemid tuleb 
kohandada ka sellistele tulemustele. Tõhusa tulemusnäitajate süsteemi olemasolu 
puudutavad kavandatavad eeltingimused peaksid olema tervitatavad, aga ELi tasandi 
ühiste näitajate puhul tuleks selgelt eristada ka väljund- ja tulemusnäitajaid. Hindamisega 
seotud ettepanekud loovad hea tasakaalu vajaduse vahel tagada paindlikkus, nii et 
hinnangud oleksid kohandatud liikmesriigi vajadustele, ja nõudmise vahel korraldada 
hindamised samal perioodil, et arvestada kulutuste tõhusust. Võimalik on aga veel paremini 
tagada, et kõik hindamisaruanded on ELi tasandil aegsasti üldsusele saadaval.  
Kui ajavahemikul 2007–2013 julgustati liikmesriike tegelema reguleerimisega, et 
suurendada oma haldussuutlikkust fondide rakendamisel, siis seadusandlikes ettepanekutes 
ajavahemikuks 2014–2020 tehakse seda veelgi enam. Komisjoni esialgne kontseptsioon, 
kuidas suutlikkust peaks mõõtma, on aga seni veel puudulik.  
Ühised tegevuskavad kujutavad endast uut tulemustele suunatud vahendit, mis tugineb 
kulutuste hüvitamise väljundipõhisele käsitlusviisile. Kuigi algatusega seostub mitmeid 
võimalikke probleeme, mis kajastavad ka tulemusreserviga seotud probleeme, pakutakse 
sellega võimalust katsetada, kuidas parandada programmi osade tulemustele suunatust. 
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Seda algatust tuleks julgustada. Tulevikus on vajalik süstemaatiline järelevalve ja 
hindamine, et võtta sellest õppust ja kasutada ära selle potentsiaali süvalaiendada seda 
muud liiki sekkumistele (näiteks infrastruktuuritoetus ERFi raames).  
Lõpuks on nii määruste eelnõudes kui ka hiljutistes reformiaruteludes suhteliselt vähe 
käsitletud seda, kuidas tugevdada tulemuslikkusealast kõrgetasemelist poliitilist debatti ja 
aruandlust ELi tasandil, eeskätt Euroopa Parlamendis. Selle puuduse leevendamiseks on 
tehtud ettepanek võtta kasutusele ELi tulemuslikkusealane aruandlusraamistik. 
7. peatükis vaadeldakse lihtsustamist ja kindlustamist hõlmavaid ettepanekuid. 
Komisjon on teinud märkimisväärseid jõupingutusi süsteemide ja eeskirjade lihtsustamisel, 
kooskõlla viimisel ja ühtlustamisel, eeskätt ühiste reguleerivate raamistike ja nõuete 
kehtestamisega erinevatele fondidele. Muud meetmed on rohkem suunatud õigus- ja 
korrapärasuse paremale tagamisele. Üldiselt on seadusandlike ettepanekute peamiseks 
tulipunktiks lihtsustamine toetusesaajate huvides, kusjuures lihtsustamine riiklike või 
piirkondlike programmihaldajate seisukohast jääb kaheldavaks. Haldusliku keerukuse ja 
ühtekuuluvuspoliitika puudustega seotud probleemidele ei ole lihtsat lahendust, kuid 
lihtsustamise, kindlustamise ja tulemuslikkuse (sageli konkureerivate) eesmärkide vahel on 
vaja rohkem tasakaalu. Seadusandlikud ettepanekud ja muudatused peavad tuginema 
meetmete mõju põhjalikul eelhindamisel ning neid tuleb ajavahemikul 2014–2020 sama 
rangelt ning pidevalt jälgida ja hinnata. 
Viimases peatükis võetakse kokku uuringu järeldused ja antakse poliitikasoovitusi 
Euroopa Parlamendi seisukoha kujundamiseks.   
 Abikõlblikkus ja eraldised  

1. Euroopa Parlament peaks paluma komisjonil esitada hinnang abikõlblikkuse 
vahehindamise teostatavuse kohta ja võimalused märkimisväärse volatiilsusega 
tegelemiseks. 

2. Komisjonil tuleks paluda selgitada rahaliste vahendite eraldamise kriteeriume 
ülemineku- ja rohkem arenenud piirkondade puhul. 

3. Komisjonilt tuleks nõuda, et ta selgitaks piirmäärade seadmise ettepanekuid ja seda, 
kuidas ta kavatseb tegeleda piirmäärade halva mõjuga. 

 Eesmärgid 

4. Euroopa Parlament peaks püüdma rakendada teatud regulatiivseid selgitusi ja 
muudatusi: uus eraldiseisev ühissätete jaotis või artikkel, mis käsitleb eesmärke ja 
kus sätestatakse iga ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluva fondi eesmärgid; 
mõisteid käsitlev(ad) lisalõige/lisalõiked, milles täpsustatakse eesmärke ja/või 
selgitatakse mõistete „missioon”, „eesmärgid”, „sihid” ja „ülesanded” erinevusi, ning 
fonde käsitlevates määrustes kasutatud mõistete standardimine, et vältida mõistete 
ja rubriikide „missioon”, „eesmärgid” ja „ülesanded” läbisegi ning järjepidetut 
kasutamist. 

 Territoriaalne mõõde 

5. Euroopa Parlament peaks püüdma tugevdada seadusandliku paketi eelnõu 
territoriaalset mõõdet. Eeskätt peaks ühine strateegiline raamistik sisaldama 
konkreetset jagu – ja iga valdkondliku eesmärgi kohta alajagu (ühise strateegilise 
raamistiku projekti I lisa) – territoriaalse mõõtme kohta, milles sätestatakse 
territoriaalsed põhimõtted, prioriteedid ja tegevused, võttes aluseks 2020. aasta 
territoriaalse tegevuskava, ning osutades peamistele seostele selle tegevuskava ja 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide vahel; ning tuleks nõuda, et 
partnerluslepingutes sätestataks strateegilisel tasandil, kuidas nad kasutavad 
ühtekuuluvuspoliitika sekkumiste abil ära territoriaalset potentsiaali, saavutamaks 
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Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid kooskõlas territoriaalse tegevuskavaga, 
ja suurendavad territoriaalset ühtekuuluvust piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa 
tasandil. 

6. Rakenduskavade rakendamise aruannete puhul tuleb nõuda, et programmi iga 
valdkondliku eesmärgi puhul esitatakse teavet raha territoriaalse jaotumise kohta 
allpiirkondlikul tasandil (st NUTS III/IV piires või madalaimal tasandil, mille tegevuse 
kohta koguvad järelevalvesüsteemid automaatselt andmeid). 

7. Euroopa Parlament peaks toetama järgmist tegevust: territoriaalsete vahendite 
kasutamine vastavalt liikmesriikide valikule ja nendepoolsele asjakohasuse 
põhjendusele õigusnormides, milles viidatakse partnerluslepingutes (artikkel 14) 
sisalduvatele teatud territoriaalsetele vahenditele, ning liikmesriikidele suurema 
paindlikkuse võimaldamine nende lähenemisviisi puhul linnade säästvale arengule, 
nähes selleks ette, et raha eraldamise tase tuleks komisjoniga läbi rääkida 
liikmesriigi vajaduste põhjenduste alusel ning et nõutav linnade loetelu peaks olema 
näitlik. 

8. Määrustes tuleks nõuda kogukonna juhitud kohaliku arengu elluviimist ning 
integreeritud territoriaalsete investeeringute toetamist konkreetsete tõenditega 
partnerluslepingus ja sellele järgnevat vajalikku haldussuutlikkuse programmide 
eelhindamist. 

9. Määrustega tuleks võimaldada suuremat paindlikkust Euroopa territoriaalse koostöö 
programmidele seoses sekkumiste valdkondlike prioriteetidega, suurendades kas 
nende valdkondlike eesmärkide arvu, mida saab kaasata, või piirates 
kontsentreerumisnõuet teatud protsendiga eraldatud ressurssidest (nt 75%). Lisaks 
tuleks ette näha koordineerimismehhanism ühistes Euroopa territoriaalse koostöö 
raamistikes osalevate liikmesriikide partnerluslepingute vahel, näiteks „lepingu 
territoriaalne memorandum”, milles sätestatakse koostöö peamised prioriteetsed 
valdkonnad ning võetakse arvesse vastavaid makropiirkondlikke ja mere vesikonna 
strateegiaid. 

 Strateegiline ühtsus ja kavandamine  
10. Ühise strateegilise raamistiku kohta peaks komisjon ettepaneku tegema ja selle 

peaksid heaks kiitma nõukogu ning Euroopa Parlament, konsulteerides Regioonide 
Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, eelistatavalt üldmääruse 
lisana. 

11. Euroopa Parlament peaks tagama, et partnerluslepingute ja rakenduskavade sisus 
leiaksid piisavalt kajastamist aluslepingu ühtekuuluvuseesmärgid, sealhulgas 
territoriaalne ja integreeritud lähenemisviis: üldmääruses tuleks teha selgeks, et 
partnerluslepingutes ja eelkõige rakenduskavades tuleks esmajoones sätestada 
strateegia ELi majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkide 
saavutamiseks; tuleks nõuda, et sisus tuleb näidata territoriaalset ja integreeritud 
lähenemist, ning lisada tuleb sätted, millega võimaldataks mitmeaastase 
finantsraamistiku, sealhulgas ka kõigi ühise strateegilise raamistiku fondide 
vastuvõtmist, ristrahastamise piirmäära tõstmist vähemalt 10%ni ning prioriteetsete 
telgede puhul kõigi fondide erinevate eesmärkide investeerimisprioriteetide 
ühendamist. 

12. Partnerluslepingute ja rakenduskavade sisus on vaja vältida kattumist ja 
dubleerimist. Tuleb kaaluda, milliseid osi ja millist liiki teavet saaks lisada üksnes 
programmidesse ja kas komisjoni otsuse kohaldamisala peaks kitsendama 
partnerluslepingute kindlatele põhiaspektidele; partnerluslepingute kavandamise ja 
vastuvõtmise menetlustes tuleb arvestada territoriaalset eripära ning 
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valitsemiskorda eelkõige riikide puhul, kus regionaalarengu pädevus on osaliselt või 
täielikult piirkondadele üle antud. 

13. Määrusesse tuleb lisada sätted, millega nõutakse liikmesriikidelt ja piirkondadelt 
põhjenduse esitamist kõigi ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide 
puhul valdkondliku koondumise taseme tõusu kohta ning selgitust, kuidas see aitab 
kaasa suurema kriitilise massi saavutamisele valitud investeeringuliikude puhul. 
Põhjendus tuleks esitada rakenduskavades ning seda tuleks üksikasjalikumalt 
hinnata eelhinnangutes. 

14. Euroopa Parlament peaks nõudma, et komisjoni aruandes programmi läbirääkimiste 
ja tulemuste kohta esitataks analüüs valdkondliku koondumise taseme tõusu kohta 
liikmesriikides ja ELi tasandil, võrreldes ajavahemikuga 2007–2013. 

15. ESFi eraldised tuleks kindlaks määrata territoriaalsete vajaduste ja vahendite 
vastuvõtmise võime usaldusväärse analüüsi põhjal ning Euroopa Komisjon, 
liikmesriigid ja piirkonnad peavad selle üle konsensuslikult läbi rääkima. 

 Tulemusraamistik 

16. Euroopa Parlament peaks toetama eeltingimuste kasutuselevõttu. 
Makromajanduslike tingimuste nõrga põhjendatuse tõttu ühtekuuluvuspoliitika 
seisukohast tuleb need tingimused aga uuesti läbi vaadata. Kui laiem poliitiline surve 
muudab selle teostamatuks, ei tohiks makromajanduslike tingimustega nõuda 
kohustuslike muudatuste tegemist partnerluslepingutesse või -programmidesse ja 
see peaks hõlmama kõiki ELi eelarvest liikmesriikidele tehtavaid makseid. 

17. Euroopa Parlament peaks kavandatavat tulemusraamistikku/tulemusreservi 
toetama, eeldusel et see on seotud tulemustega; see korraldatakse programmi 
rakendamise kalendris ajal, mil saab mõistlikult oodata märgatavaid tulemusi; seda 
kohaldatakse usaldusväärse järelevalvealase teabe ja hindamismeetoditega ning see 
eraldatakse kvaliteetsetele projektidele. Nende tingimusteta (eeskätt seoses 
andmetega) on reserviga seonduvat halduskoormust raske põhjendada. 

18. Parlament peaks toetama komisjoni ettepanekuid tõhusate tulemuspõhiste 
järelevalve- ja hindamissüsteemide kohta ning tagama, et nõukogu ei nõrgestaks 
läbirääkimiste käigus statistikasüsteemide ja tulemusnäitajate eeltingimuslikkust. 
Kavandatavat ühiste näitajate kasutamist ELi tasandil ning programmikohaste 
näitajate kasutamist liikmesriigi tasandil tuleks samuti toetada, eeldusel et sellega 
tagatakse lähenemisviisi järjepidevus eri fondide puhul. Euroopa Parlament peaks 
toetama komisjoni ettepanekuid tugevdada hindamist ning peaks loomulikult 
püüdlema kõigi hindamistulemuste suurima läbipaistvuse ja juurdepääsetavuse 
poole, et aidata kaasa teavitatud otsustamisele. 

19. Komisjon peaks töötama välja tõhusad võrdlusalused ja näitajad 
haldustulemuslikkuse ja -suutlikkuse edusammude mõõtmiseks ja jälgimiseks; see 
on oluline ülesanne enne järgmiste programmide alustamist 2014. aastal. 

20. Ühise tegevuskava algatust tuleks toetada, kuna see võib tulevikus osutuda 
kasulikuks katsetamisel, kuidas parandada programmi osade tulemustele suunatust. 

21. Euroopa Parlament peaks esmatähtsana nõudma ühtekuuluvuspoliitika ELi 
tulemuslikkusealase aruandlusraamistiku loomist, mis hõlmaks ka järgmist: 
komisjoni aastaaruanne parlamendile; iga-aastane arutelu nõukogus ja 
eksperdihinnang uues kõrgetasemelises töörühmas; liikmesriikide 
rakendusaruannete keskendumine taas tulemustele. 

22. Aruandlusmehhanismide tulemustele suunatust peaks suurendama järgmise 
tegevuse abil: a) komisjoni ühtekuuluvuspoliitikat käsitleva aastaaruande 
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läbivaatamine, et tõsta rohkem esile tulemuslikkuse küsimusi; b) tugevamad ja 
siduvad kohustused seoses tulemuslikkuse aruandluse miinimumstandarditega 
liikmesriikide rakendusaruannetes (täpsustatud määruses ja komisjoni suunistes 
aruannete sisu kohta) ning c) suurem läbipaistvus tänu õigusnormile, millega 
nõutakse kõigi iga-aastaste rakendusaruannete tervikuna avaldamist internetis 
järgneva aasta juuniks. 

 Lihtsustamine ja kindlustamine  
23. Arvestades seda, kui suurt rõhku on komisjoni ettepanekutes pandud halduskulude 

vähendamisele toetusesaajate puhul, peab Euroopa Parlament regulatiivsete 
muudatusettepanekute sõnastamisel peamise ja esmatähtsana lihtsustama 
haldusasutuste igapäevast haldustööd, sealhulgas tundlikkust erinevate riikliku ja 
piirkondliku tasandi halduskorralduste suhtes. 

24. Parlamendi seisukoht peab olema kujundatud reformi halduskulude süstemaatilise 
hindamise alusel. Sel eesmärgil tuleks komisjoni välisuuringud halduskulude kohta 
teha parlamendile kättesaadavaks või avaldada võimalikult kiiresti ning korraldada 
tuleks järeluuringuid, et hinnata korrapäraselt lihtsustamismeetmete mõju 
ajavahemikul 2014–2020. 

25. Lihtsustamine peaks olema tulemuslikkuse aruandlusraamistiku üks põhitunnus. 
Vajalik on ka struktureeritud aruandlussüsteem komisjoni aruandluseks Euroopa 
Parlamendile lihtsustamismeetmete mõju ja tulemuste kohta ajavahemikul 2014–
2020.  


