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Käesolevas uuringus keskendutakse strateegiale „Euroopa 2020”, viidates 
eelkõige selle seitsmele juhtalgatusele („Innovatiivne liit”, „Digitaalarengu 
tegevuskava”, „Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika”, „Ressursitõhus 
Euroopa”, „Noorte liikuvus”, „Uute töökohade jaoks uued oskused” ning 
„Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm”). 
Dokumendis uuritakse nende sidusust ühtekuuluvuspoliitikaga viimase 2014.–
2020. aasta programmitöö perioodil ja selgitatakse välja viisid, kuidas 
integreerida juhtalgatused tulevasse ühisesse strateegilisse raamistikku. 
Kasutades mitut üksikasjalikku juhtumianalüüsi, uuritakse põhjalikult Lissaboni 
strateegia rakendamise kogemust struktuurifondide kontekstis. Iga juhtalgatuse 
kohta on koostatud üksikasjalik tegevuskava, milles näidatakse, mis, millal, 
kuidas ja kelle meetmete kaudu tuleks ellu viia lühi-, kesk- ja pikas 
perspektiivis. Lõpuks antakse uuringus soovitusi ühtekuuluvuspoliitika 
vahendeid kasutavate juhtalgatuste rakendamiseks.  
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LÜHENDITE LOETELU 
 

AIR iga-aastane rakendamisaruanne 

AT Austria 

BMUKK hariduse, kunsti- ja kultuuriministeerium (Austria) 

mld miljard 

Kat kategooria 

CBC piiriülene koostöö 

CF Ühtekuuluvusfond 

CIP konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm 

CO2 süsinikdioksiid 

CONV lähenemine 

CP ühtekuuluvuspoliitika 

CRES taastuvenergia keskus 

CSF ühine strateegiline raamistik 

ESV ettevõtja sotsiaalne vastutus 

DG peadirektoraat 

DPS majandusareng ja sotsiaalne ühtekuuluvus (Itaalia) 

DSM Mezzogiorno strateegiadokument 

DSPN esialgne riiklik strateegiadokument (Itaalia) 

EAFRD Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond 

EBRD Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank 

EC Euroopa Komisjon 

EHS keskkonnale kahjulikud toetused 

EIF Euroopa Investeerimisfond 

EIP ettevõtlus- ja innovatsiooniprogramm 

EIT Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut 

EMCO tööhõivekomitee 

EMKF Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

EP Euroopa Parlament 

EPMF Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” 

ERA Euroopa teadusruum 
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ERF Euroopa Regionaalarengu Fond 

ERIC Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsium 

ESCO pädevuste ja ametialade klassifikaator 

ESF Euroopa Sotsiaalfond 

ESFRI Teadustöö infrastruktuuride Euroopa strateegiafoorum 

ETC Euroopa territoriaalne koostöö 

ETEAN Kreeka ettevõtluse ja arengu fond 

EL Euroopa Liit 

EL-12 2004. ja 2007. aastal ELiga ühinenud liikmesriigid 

EL-15 liikmesriigid enne 2004. aasta laienemist 

EURES Euroopa tööturuasutuste võrgustik 

EYD EPAE 

 

konkurentsivõime ja ettevõtluse rakenduskava 

(Kreeka) 

EYE Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” 

EYSED 
EN/KA 

energeetika, loodusvarade ja kliimamuutuste rakenduskava (Kreeka) 

FI juhtalgatused 

FISCALIS ELi koostööprogramm, mis võimaldab liikmesriikide maksuametitel 
koguda ja vahetada teavet ja teadmisi 

FP7 teadusuuringute seitsmes raamprogramm 

G20 20 suurriigi rahandusministrid ja keskpanga presidendid 

G8 kaheksa maailma suurriigi valitsuse foorum 

SKP sisemajanduse koguprodukt 

GIF suure kasvupotentsiaaliga ja innovaatiliste VKEde rahastu 

GPP keskkonnahoidlik riigihange 

HCI inimkapitali investeerimine 

HORISON
T 2020 

Horisont 2020 – teadusuuringute programm 2014.–2020. aasta 
perioodiks (FP7, CIP ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut (EIT)) 

HR inimressursid 

IB vahendusasutused 

IKT info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

IKT-PSP info- ja kommunikatsioonitehnoloogia poliitika toetusprogramm 

ILO Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 
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JASMINE ühismeede mikrokrediidiasutuste toetamiseks Euroopas 

JEREMIE ühine rahastamisskeem väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
jaoks 

JESSICA ühine Euroopa toetus jätkusuutlikeks investeeringuteks 
linnapiirkondades 

JTS ühine tehniline sekretariaat 

KIC teadmis- ja innovaatikakogukondade loomine 

LCA olelusringi hindamine 

LIFE+ keskkonna rahastamisvahend 

LLL elukestev õpe 

IPR intellektuaalomandi õigused 

LRA kohalikud ja piirkondlikud asutused 

MA korraldusasutus 

Mbit/s miljon bitti sekundis 

MEECC keskkonna-, energeetika- ja kliimamuutuste ministeerium (Kreeka) 

mn miljon 

MS liikmesriik 

n.a. puudub 

NGO valitsusväline organisatsioon 

NRP riiklik reformikava 

NSRF riiklik strateegiline raamistik 

OP rakenduskava 

PIA vaesuse mõju hindamine 

POIN piirkondadevahelised rakenduskavad 

PON riiklikud rakenduskavad (Itaalia) 

R&D teadus- ja arendustegevus 

RCE piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive 

RES taastuvenergia süsteemid 

ROP piirkondlik rakenduskava 

RSFF riskijagamisrahastu 

R&D teadus- ja arendustegevus 

RTD teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus 

RTDI teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon 
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SET energiatehnoloogia strateegiline kava 

SEPA ühtne euromaksete piirkond 

SF struktuurifondid 

SK Slovakkia 

VKE väike ja keskmise suurusega ettevõtja 

TA tehniline abi 

TEFU Euroopa Liidu toimimise leping 

TEN üleeuroopalised võrgud 

TEP territoriaalne tööhõivepakt 

TEU Euroopa Liidu leping 

TO temaatiline eesmärk 

ÜRO Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 

USA Ameerika Ühendriigid 

VET kutseharidus ja -koolitus 

WFD ELi veepoliitika raamdirektiiv 
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KOKKUVÕTE 

Taustteave 

Strateegiat „Euroopa 2020” esitleti 2010. aastal ja see peaks olema Euroopa tegevuse 
aluseks 2020. aastani. Strateegia on Lissaboni strateegia järg ja selles kavatsetakse vältida 
minevikus tehtud vigu. Koos selle seitsme integreeritud juhtalgatusega loob strateegia 
koostoime eri temaatiliste valdkondade vahel ja käsitleb eri tasandeid. Juhtalgatused 
loovad võimalusi sellistes temaatilistes valdkondades nagu innovatsioon, digiteerimine, 
vaesus, tööhõive, tööstus, noored ja ressursitõhusus. Temaatilised valdkonnad hõlmavad 
paljusid erinevaid Euroopa ja riikliku poliitika valdkondi ning seonduvad erinevate Euroopa 
vahenditega ja eriti ühtekuuluvuspoliitika vahenditega.  
Euroopa 2020. aasta strateegia asendab Lissaboni tegevuskava. Lissaboni tegevuskava 
mõju eri teemadele võib leida mitmest Euroopa Liidu poliitikavaldkonnast ja vahendist. Ent 
majanduskriis mõjutas selgelt tegevuskava algust ja seega ei olnud võimalik saavutada 
selle eesmärke. On aga kaheldav, kas edutuse taga on vaid kriis või kas rakendamine oli 
kehv juba algusest peale. Hiljutises hindamises1 tuvastati mitu Lissaboni tegevuskavaga 
seotud erinevat probleemi, eelkõige selle keerukus ja vastu võtmata jätmine liikmesriikides. 
Muu hulgas on ka ühtekuuluvusprogrammid koostatud, kasutades nn Lissaboni koode. 
Ühtekuuluvuspoliitika Lissaboni lepinguga kooskõlla viimine ehk lissabonistamine on 
avaldanud suurt mõju temaatilisele jaotusele, aga protsessis puudus endiselt vajalik 
liikmesriikide omalus. Ühtekuuluvuspoliitika puhul rakendatavat temaatilist lähenemisviisi 
kasutati esimesena Lissaboni strateegias ja see andis olulisi õppetunde. On olnud nii 
õnnestumisi kui ka läbikukkumisi.  
Praegu koostatakse ettepanekut ühtekuuluvuspoliitika kohta 2014.–2020. programmitöö 
perioodiks ja Euroopa Parlament püüab saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia paremat 
rakendamist Euroopa ja (eelkõige) liikmesriikide tasandil. Sellega seoses soovib Euroopa 
Parlament, et riiklikke algatusi jälgitakse rohkem subsidiaarsuse põhimõtte järgimise 
järelevalve kaudu, Euroopa 2020. aasta eesmärkide rahastamise kohta sidusa ettepaneku 
väljatöötamise kaudu ning tagades, et Euroopa Komisjoni poliitilised reformid oleksid 
ühtlustatud Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatustega.2  
Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamine, et viia ellu juhtalgatused, nõuab tähelepanu 
koondamist nendevahelistele suhetele. Kuid praeguse ühtekuuluvuspoliitika ettepaneku ja 
juhtalgatuste vaheline sidusus ei ole veel selge. Selleks on vaja selgeid tegevuskavu, mis 
näitavad, mida meetmete eri tasandid ja vahendid juhtalgatustele juurde annaksid.  

                                                 
1  Euroopa Komisjon (2010), „Lissaboni strateegia hindamine", komisjoni talituste töödokument, SEC(2010),114 

final, Brüssel, 2.2.2010. 
2  Euroopa Parlament (2011), „Structural and Cohesion Policies for 2020: tools to overcome the crisis”, märkus, 

sisepoliitika peadirektoraat, poliitikaosakond B: struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika, Brüssel, november 2011. 
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Juhtalgatused ja nende elluviimine Euroopa poliitikas 

Uuringus antakse ülevaade seitsmest juhtalgatusest ja näidatakse võimalikke 
elluviimise viise Euroopa poliitikas ning eriti ühtekuuluvuspoliitika vahendite abil. Euroopa 
2020. aasta strateegias tutvustatakse seitset järgmist juhtalgatust: 
1. „Innovatiivne liit” 

2. „Digitaalarengu tegevuskava” 

3. „Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika” 

4. „Ressursitõhus Euroopa” 

5. „Noorte liikuvus” 

6. „Uute töökohade jaoks uued oskused” 

7. „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm” 

Juhtalgatused vastavad strateegia eesmärkidele. Ent juhtalgatuste temaatiline suunitlus on 
mitmemõõtmeline ja algatustega seotud Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamiseks võetakse arvesse meetmete mitut eri tasandit (Euroopa Liidu, liikmesriigi, 
kohalik ja piirkondlik tasand). Mõned algatused kujunesid välja varasematest projektidest 
ja programmidest ning neil on juba kindel alus (näiteks „Innovatiivne liit” ja „Digitaalarengu 
tegevuskava”). Sel põhjusel on need juhtalgatused täielikult välja kujunenud ja 
seonduvates dokumentides on esitatud üksikasjalikud edendamise tegevuskavad. Teised 
algatused ei ole veel nii hästi väljaarendatud („Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemise Euroopa tegevusprogramm”, „Noorte liikuvus”). Viimased kaks algatust on 
sotsiaalse suunitlusega ja seetõttu puudub neil eespool nimetatud teemadele omane 
majanduslik mõju. Peale selle sõltub sotsiaalse suunitlusega algatuste elluviimine 
tavapäraselt rohkem kohalikest ja piirkondlikest oludest kui tööstuse või 
innovatsiooniteema puhul. Uuringus on iga juhtalgatuse kohta koostatud teabeleht.  
Algatuste mitmemõõtmelisus tähendab seda, et eri algatuste puhul kattuvad teemad teatud 
määral. Juhtalgatustel ei ole oma eelarvet ja nende elluviimine sõltub tõhusast 
koordineerimisest ja eri finantsvahendite haldamisest. Juhtalgatuste ja praeguse 
ühtekuuluvuspoliitika ettepaneku teemaliste eri dokumentide sõeluuringute põhjal on täiesti 
ilmne, et praegune ühtekuuluvuspoliitika ettepanek3 ei hõlma sõnaselgelt juhtalgatusi, vaid 
juhtalgatuste teemalistes teatistes nimetatakse mitut finantstoetuse vahendit, eelkõige 
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF). Teised 
poliitikavahendid – nimelt seitsmes raamprogramm ja selle järg Horisont 2020 – viitavad 
asjakohastele juhtalgatustele otse ja selgelt. Siiski oleneb juhtalgatuste elluviimine suuresti 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite rahalisest toetusest.  
Praeguses ühtekuuluvuspoliitika ettepanekus juhtalgatusi peaaegu ei mainitagi. Ettepaneku 
ülesehitus rajaneb 11 temaatilisel eesmärgil, mis hõlmavad kõiki viit ühenduse abi 
raamprogrammi kuuluvat fondi (Ühtekuuluvusfond, ERF, ESF, Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond (EAFRD), Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)). Kuigi need 
eesmärgid on juhtalgatuste jaoks väga asjakohased, ei käsitleta nende puhul siiski 
juhtalgatuste teemalistes teatistes esitatud tegevuskavu.  

                                                 
3  Euroopa Komisjon (2011), ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006, 
{SEC(2011) 1141 final} {SEC(2011) 1142 final}, COM(2011) 615 final, Brüssel, 6.10.2011. 
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Eri temaatiliste eesmärkide, erinevate rahastamisvaldkondade ja juhtalgatuste temaatilise 
suunitluse võrdlemisel on tulemused järgmised: juhtalgatuste „Digitaalarengu 
tegevuskava”, „Innovatiivne liit” ja „Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika” puhul katab 
ERF paljud asjakohased teemad, kuid ERFi roll algatuse „Ressursitõhus Euroopa” puhul ei 
ole nii selge. Sotsiaaltegurite poolest on juhtalgatuste „Uute töökohade jaoks uued 
oskused” ning „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm” enamasti seotud Euroopa Sotsiaalfondiga. „Noorte liikuvus” on ESFiga 
seoses veidi vähem tähtis, aga see kaetakse teistest ühtekuuluvuspoliitikaga mitteseotud 
vahenditest, nagu elukestva õppe programm. EAFRDi ja EMKFi puhul mainitakse otseselt 
panust innovatsiooni, IKT infrastruktuuri edendamisse, ressursitõhususse, VKEde 
toetamisse ja oskuste väljaarendamisse. 

Näiteid Lissaboni tegevuskava rakendamisest praegusel 
programmitöö perioodil 

Üldjoontes avaldas Lissaboni tegevuskava mõju käesolevale 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodile temaatiliselt ning seoses piirkondliku ja kohaliku tasandi 
kaasatusega. Suurim mõju esineb riiklikes raamprogrammides ja rakenduskavades. 
Sidusrühmade kaasatuse poolest kesk- ja piirkondlikul tasandil on Lissaboni lepingu jaoks 
oluliste teemade arendamisse ja rakendamisse enamasti kaasatud vaid kesktasand. 
Lissaboni strateegia temaatilisi valdkondi kaasati kõige vähem liikmesriikides, kus 
eelistatakse füüsilise infrastruktuuri projekte või kus need päriti eelmisest perioodist. 
Lissaboni tegevuskavaga palju rohkem kooskõlas olevatele mittefüüsilistele projektidele 
keskendusid vaid need liikmesriigid, kelle SKP inimese kohta oli teatud tasemel ja kes on 
kuulunud Euroopa Liitu kauem.  
Lissaboni-teemaliste valdkondade rakendamine on enamasti vastu võetud kohustuslikuna 
ja korraldusasutused on ühtlustanud rakenduskavade eelarveid üsnagi meelevaldselt. 
Mõnel juhul määrati Lissaboni koodid olemasolevatele strateegiatele tagantjärgi. Nii on ka 
mõne kavandamisprotsessiga, mis hõlmas piirkondlikku ja kohalikku tasandit. Erinevused 
piirkondlikke sidusrühmi kogu kavandamisprotsessi jooksul kaasanute ja nende vahel, kes 
pidasid sidusrühmade kaasamist paratamatuks koormaks, on üllatavalt seotud sellega, kas 
liikmesriikide ametiasutused on detsentraliseeritud või tsentraliseeritud. Erinevusi esineb ka 
liikmesriikides, kus riigi suuruse tõttu tuleb kasutada detsentraliseeritumat lähenemisviisi.  
Ka näeme erinevust füüsilise infrastruktuuri projektide ja mittefüüsiliste innovatsiooni- ja 
sotsiaalprojektide vahel. Kui esimesi hallatakse tsentraliseeritumalt, siis viimaseid 
piirkondlikul või kohalikul tasandil. Kesktasandi või piirkondliku rakendamise vahel valimisel 
on küsimuseks ka tõhusus; selline dilemma tekib otseselt pigem vajaduse kui ajalooliselt 
piirkondadeks jaotumise tõttu liikmesriikidel (näiteks riigi suuruse tõttu, nagu Poolas), kes 
saavutavad selles vallas erineval määral edu. Mõned temaatilised valdkonnad ja üldpoliitika 
(nt digitaalarengu tegevuskava) on jaotatud riiklike ja piirkondlike rakenduskavade vahel 
ning neid rakendatakse mitmel viisil.  
Lissaboni tegevuskava rakendamise järelevalveprotsess ei ole olnud kohustuslik ja seetõttu 
ei kajastu ajakohastatud kavandatav eelarvejaotus enamasti iga-aastastes 
rakendusaruannetes. Praktikas kaasasid mõned liikmesriigid koodid aruandekavasse, aga 
erinevused aruandluses ei võimalda lissabonistamist põhjalikult hinnata.  
Lissaboni tegevuskavaga kooskõlastatud projektide elluviimise eri viisid näitavad, et 
üldistused hea ja halva rakendamise kohta ei ole võimalikud. Ent juhtumianalüüsid 
tõendavad, et kõige edukamaks on osutunud teatud n-ö katusprojektid. Rootsis on A&O 
üks viiest ESFi riiklikust teemarühmast, kus jagatakse projektidest saadud kogemusi. A&O 
ülesandeks on koondada, analüüsida ja jagada töökohas õppimisega seotud kogemusi. 
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Eesmärk on propageerida jätkuva töökohas toimuva õppe väärtust tööturu osapooltele, 
nagu tööandjaorganisatsioonid ja poliitikakujundajad.  
Iiri tööturuprogramm „Equal at Work” on keskendunud personalipoliitika ja tavade 
reformimisele ja arendamisele, et luua võrdsem ja avatum tööturg. Aktiveerimismeetmed 
on suunatud tööandjatele, teenuse osutajatele ja ebasoodsas olukorras rühmadele (eakad, 
puudega inimesed, ringireisivad inimesed, üksikvanemad, naised, rahvusvähemused ja 
põgenikud) neljas Iirimaa peamises tööhõivesektoris, nimelt tervishoiusektoris, kohaliku 
omavalitsuse sektoris, erasektoris ning väga suures kogukonna- ja vabatahtliku töö 
sektoris. 
Poolas ei valitud juhtumianalüüsi jaoks konkreetset projekti. Selle asemel tõid Poola 
ametiasutused esile innovatsiooni teema üldrakendamise, kasutades temaatilise valdkonna 
rakendamiseks ülevalt alla (tsentraliseeritud rakenduskava) ja alt üles (igal 
vojevoodkonnal4 on innovatsiooniprogramm) lähenemisviisi üheskoos.  
Piiriüleste programmide puhul kasutatakse enamasti alt üles lähenemisviisi ning suurel 
määral kaasatakse piirkondlikud ja kohalikud sidusrühmad. Piiriüleste projektide puhul 
esineb aga mitmesuguseid probleeme, nagu keel ja kultuurilised tõkked. Neil juhtudel 
rakendatakse rohkem mittefüüsilisi projekte, mis toetavad igasugust piiriülest 
majandusalast suhtlust.  
On tõestatud, et mõnel juhul võib liiga paljude haldustasandite kaasamine takistada 
projekti loomise viljakust. Näiteks Kreekas vältis keskvalitsus kohaliku omavalitsuse tasandi 
osalemist ja kaasas ressursitõhusate süsteemide rakendamisse otseselt kasusaajad. 
Tõenäoliselt vähendas selline meetod märkimisväärselt halduskoormust.  
Kuigi juhtumianalüüsid on temaatiliselt ja korralduselt erinevad, annavad need Lissaboni 
tegevuskava rakendamisest Euroopas vaid väga kitsa ettekujutuse. Siiski on nende puhul 
selge see, et rakendusprotsess ei puuduta mitte ainult projekti tasandit, vaid ka kogu 
programmi korraldustsüklit ja laiemat konteksti.  
Hiljutine 2008. aasta finantskriis aga avaldas suurt mõju praegusele 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodile. Kuna Lissaboni tegevuskava loodi enne 2008. aastat, osutusid 
mõned aspektid ebakohaseks ja kriisiperioodil mittevajalikuks. Kuigi Lissaboni tegevuskava 
liikus õiges suunas, puudus selle rakendamises teatud järjepidevus ja seetõttu arvasid 
liikmesriigid, et kogu ettevõtmise tegelik väärtus on väike.  

Juhtalgatuste tegevuskavad 

Selleks et näidata juhtalgatuste rakendamise kulgu, koostati algatuste jaoks tegevuskava 
üldtabel, milles määratleti ja selgitati iga algatuse kohta, kes teeb mida, millisel tasandil, 
millal ja kuidas. Iga juhtalgatuse kohta koostati üksikasjalik joonis, aga rakendamisel 
puudub ühine lähenemisviis. Konkreetsetes juhtalgatustes nähakse lühiplaanis ette 
mahukas töö ELi tasandil (näiteks „Digitaalarengu tegevuskava” ja „Üleilmastumise ajastu 
uus tööstuspoliitika”), kusjuures teised algatused toimivad liikmesriikide tasandil koos 
keskpika ja pikaajaliste meetmetega (nt „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise 
Euroopa tegevusprogramm”).  
Lühi-, pikaajaliste ja keskpika aja meetmete iseloomustus sõltub liikmesriigist ja selle 
vastavast valitsemisstruktuurist. Meetmed, mida tuleks rohkem arenenud piirkondades 
rakendada lühiajalises plaanis, on vähem arenenud piirkondades sageli pikaajalised. 
Seevastu rahaliste ja poliitiliste vahendite kaalumisel on märgatav üsna universaalne 
mudel. Kui Horisont 2020 on enam-vähem universaalne ja pea kõigi juhtalgatuste jaoks 

                                                 
4  Haldusala Poolas. 
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asjakohane vahend, siis teised vahendid keskenduvad konkreetsele tegevusele. 
Ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas on näha ülesannete selget jaotumist, kui ERF katab 
füüsilise infrastruktuuri ja ESF hõlmab mittefüüsilisi osi ehk inimressursse ja oskusi. EAFRD 
ja EKF täiendavad ERFi oma vastavas valdkonnas ja ühtekuuluvuspoliitika vastutab 
vajaduse korral mõne füüsilise teguri eest, mis on peamiselt seotud juhtalgatusega 
„Ressursitõhus Euroopa”. 
Siiski hõlmab iga tegevuskava tegevust Euroopa, liikmesriikide, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil. Tegevused on loetletud üksikasjalikult ja rühmitatud ülemineku- ja enamasti 
arenenud piirkondadega liikmesriikideks ning enamjaolt vähem arenenud piirkondadega 
liikmesriikideks. Järgmistes lõigetes on toodud ära tegevuskavade kokkuvõte.  
Juhtalgatuse „Innovatiivne liit” eesmärgiks on toetada teadusuuringuid, arengu- ja 
innovatsioonipoliitikat teemadel, nagu kliimamuutused, energia- ja ressursitõhusus, tervis 
ja demograafilised muutused. Juhtalgatus peaks looma koostoime eri poliitikavaldkondade 
ja vahendite vahel Euroopa ja liikmesriikide tasandil. Kaasatud on erinevad Euroopa 
vahendid (näiteks teadusuuuringute seitsmes raamprogramm, elukestva õppe programm, 
ERF, ESF jne), eriti selles temaatilises valdkonnas, aga liikmesriikidel on välja töötatud ka 
valdkonnaga seotud riiklik ja piirkondlik poliitika ning programmid. Juhtalgatus annab 
võimaluse luua ühtne innovatsiooniraamistik. Selles tuleb aga luua kompromiss 
ühtekuuluvuse saavutamise püüdluste ja tipptaseme propageerimise vahel. Ühest küljest 
on üleilmne konkurentsivõime suurenenud ja teisalt on avaliku sektori rahastamine napp ja 
tegevuskeskkond killustatud. ELi tasandil on tuvastatud ulatuslik lühiajaliste meetmete 
kogum raamistiku määratlemiseks ja standardimiseks ning eri toetusmehhanismide 
algatamiseks (näiteks teadlaste liikuvuse kohta). Tegevuse eesmärk on saavutada 
keskpikas plaanis sidusus ja tulemused, mis parendaksid Euroopa teadusruumi pikas 
perspektiivis. Liikmesriikide tasandil ning kohalikul ja piirkondlikul tasandil ei ole vaja uut 
läbimurret; selle asemel on tarvis kindlaid ja sidusaid samme olemasolevate struktuuride 
parandamiseks, kohandamiseks, vahendite koordineerimiseks ja teadusinfrastruktuuri 
parandamiseks. 
Juhtalgatuse „Digitaalarengu tegevuskava” eesmärk on toetada digitaalset ühtset turgu, 
muutes paremaks kiire ja ülikiire interneti teenust ja koostalitlusvõimelisi rakendusi. nende 
hulka kuuluvad lairibaühendus kõigis Euroopa piirkondades aastaks 2013, internetikiiruse 
suurenemine (30 Mbit/s või rohkem) aastaks 2020 ning üle 50 protsendi Euroopa 
majapidamiste internetiühendus kiirusel 100 Mbit/s või üle selle. Juhtalgatuse keskmes on 
IKT füüsiliste ja mittefüüsiliste tegurite üldine areng. Algatusega seotud edu võtmeks on 
suurel määral ühtse turu IKT raamistiku potentsiaal ja turu jõuline edasiliikumine IKT 
vallas. Teisest küljest võib turule orienteeritus põhjustada turutõrkeid, mille korral on vaja 
mingit tüüpi avalikku sekkumist. See on eriti tõene EL-12 riikide puhul, kel puudub sageli 
oma IKT võrgustikus piisav põhiinfrastruktuur. ELi tasandil nähakse lühemas plaanis ette 
õigus- ja menetlusraamistiku loomine, sealhulgas suunised liikmesriikidele. Selle 
tulemusena luuakse suutlikud Euroopa agentuurid ja määratletakse koostalitlusvõimeline 
piiriülene võrgustik keskpikas plaanis ning kogu Euroopat hõlmav e-valitsus pikas plaanis. 
Liikmesriikide tasandil ning kohalikul ja piirkondlikul tasandil keskendutakse IKT oskuste 
arendamisele lühikeses ja keskpikas plaanis ning infrastruktuuri parendamisele keskpikas ja 
pikas plaanis. 
Juhtalgatus „Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika” keskendub majandus-, äri- ja 
tööjõuaspektidele, kaaludes muu hulgas innovatsiooni, ressursitõhususe, ärikeskkonna, 
ühtse turu ja VKEde toetamise suurendamise küsimusi. See lai teemavalik võib aga viia 
fookuse ja liikmesriikide vahel konkurentsi kadumiseni ning samuti ohustavad 
koordineerimise puudumine ja olemasolevate erinevuste süvenemine tõhusust. ELi tasandil 
on aluseks ELi tööstuspoliitika väljatöötamine lühemas plaanis koos seonduvate suuniste ja 
juhenditega. Keskpikas ja pikas plaanis on esmatähtsad väljakutsed horisontaalne 
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lähenemisviis tööstuspoliitikale, ELi standardite tugevdamine ja ressursitõhususe 
edendamine.  
Liikmesriikide tasandil ning kohalikul ja piirkondlikul tasandil keskendutakse lühikeses ja 
keskpikas plaanis oskuste arendamisele, VKEde halduskoormuse vähendamisele ning 
VKEde jaoks stabiilse ja usaldusväärse tegevuskeskkonna loomisele. Keskpikas plaanis 
nimetatakse tööstuse ümberstruktureerimist ja ressursitõhususe edendamist, samuti 
telemaatika kasutamist. Pikaajaliseks küsimuseks on tõhusate transpordi- ja 
logistikasüsteemi võrgustike loomine.  
Juhtalgatus „Ressursitõhus Euroopa” hõlmab väga erinevaid teemasid seoses 
ressursitõhususe ja keskkonnakaitsega, mis on seotud kõigi poliitikavaldkondade ja 
programmidega Euroopa ja riiklikul tasandil, rõhutades teema horisontaalsust. Ent 
horisontaalne mõõde tähendab, et tulemuslikkus ja tõhusus saavutatakse vaid kogu ELis 
rakendamise korral. ELi kiiresti kasvavast keskkonnahoidlikust tööstusest võib saada 
mõjuvõimas üleilmne vara. Samal ajal seisab Euroopa tööstus silmitsi üleilmse tööstuse 
odavatest toodetest ja madalatest keskkonnastandarditest tingitud konkurentsiga, mistõttu 
ei ole ressursitõhususe saavutamiseks rangete õiguslike muudatuste vastuvõtmine nii 
oodatud. ELi tasandil nähakse lühiajaliselt ette pikk loetelu meetmeid, mis hõlmavad uute 
visioonide ja strateegiate koostamist (näiteks bioloogilise mitmekesisuse kohta), kehtiva 
poliitika läbivaatamist, muu hulgas rahastamisvahendite, struktuuride ja järelevalvet 
käsitlevate sätete kaudu elluviimist. Keskpikas plaanis käsitletakse konkreetsete vahendite 
loomist (näiteks olelusringi hindamine, ökomärgistamine, keskkonnahoidlik riigihange jm), 
mis toob kaasa pikaajalise toetuse teadusuuringutele, turupõhiste vahendite vastuvõtmise 
ja kahjuliku mõjuga toetuste kaotamise. Liikmesriikide tasandil ning kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil keskendutakse lühiajaliselt (vajaduse korral) õigus- ja 
haldusraamistiku väljakujundamisele, mis viib keskpikas ja pikas plaanis väga spetsiifiliste 
meetmete konkreetse rakendamiseni (nt hoonete energiatõhusus, hoiustamise tehnoloogia 
arendamine, maksusoodustuste kehtestamine). 
Juhtalgatus „Noorte liikuvus” käsitleb noorte suurt töötust ning selle raames soovitatakse 
meetmeid haridus- ja kutsealase liikuvuse kohta ning tööturule sisenemise hõlbustamise 
kohta. Liikmesriikide poliitika ja süsteemide koordineerimise ja ühtlustamise ilmselget kasu 
vähendab mõnevõrra aga pikaajalisus, mida on vaja haridusse tehtavate investeeringute 
äratasumiseks, ning seosed kohaliku tööturu ja ajude äravooluga võivad olla 
lisatakistuseks. ELi tasandil on lühiajalises plaanis probleemiks asjakohaste programmide 
(näiteks Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus) 
kaudu ellu viidava hariduse ajakohastamise tegevuskava määratlemine keskpikas plaanis. 
Liikmesriikide tasandil ning kohalikul ja piirkondlikul tasandil keskendutakse tööturule 
sisenemise viivitamatule parandamisele, kusjuures investeeringud infrastruktuuri ja 
inimressurssidesse ning kvalifikatsiooniraamistiku loomine keskpikas plaanis peaksid tooma 
kaasa paremad tulemused hariduses ja pikaajaliselt koolist väljalangemise määra 
vähenemise.  
Juhtalgatus „Uute töökohade jaoks uued oskused” on tihedalt seotud juhtalgatusega 
„Noorte liikuvus”, keskendudes kutsekoolitusele, mille eesmärk on nõudlusest juhinduv 
haridus, ja töökohas õppimisele. Peamine probleem on oskuste ühitamine tööturu nõudluse 
ja ühtlustamisega kogu ELis. Selles valdkonnas on tõsiseks takistuseks riiklikud pädevused 
ja riikide ametiasutused on võib-olla suutmatud või liiga aeglased ettevõtjate kiiresti 
muutuvate vajadustega kohanemisel, sellest tulenevalt on ka rõhuasetus töökohas toimuva 
koolituse meetoditele. ELi tasandil keskendutakse lühiajaliselt asjakohaste direktiivide ja 
poliitika läbivaatamisele ning keskpikas plaanis kolmandate riikide kodanike jaoks 
integratsioonifondi loomisele. Liikmesriikide tasandil ning kohalikul ja piirkondlikul tasandil, 
kus toimub põhitegevus, peaksid ametiasutused keskenduma lühi- ja keskpikas plaanis 
oskuste parandamisele, infrastruktuuri investeeringutele ning füüsilisest isikust ettevõtjate 
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ja ettevõtluse toetamisele. Keskpikas ja pikas plaanis liigub põhirõhk konkreetsetele 
koolituse ja oskuste programmidele ning elukestva õppe raamistikele. Pikaajalise 
küsimusena mainitakse turvalise paindlikkuse raamistike loomist.  
Juhtalgatus „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm” käsitleb jõukuse ja vaesuse vahelist ebaproportsionaalsust (ja selle 
aluseks olevat töötust) kogu Euroopas. Põhieesmärk on muuta vaesuse teema nähtavaks 
igapäevases tegevuses. Et hõlbustada sel teemal teadlikku arutelu, käsitletakse piisavate 
andmete puudumist teoreetiliste kaalutluste toetamise eesmärgil. See valdkond ei ole aga 
probleemivaba, kuna liikmesriikidel puudub vajalike meetmete rakendamiseks kas 
suutlikkus või tahe (mitmel põhjusel). ELi tasandil on lühiajaliselt vältimatuks tingimuseks 
tõenditepõhiste teadusuuringute edendamine, mis peaks keskpikas plaanis tooma kaasa 
toetuse sotsiaalmajanduse algatustele ja partnerlusele. Liikmesriikide tasandil ning 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil, kus toimub põhitegevus, peaksid ametiasutused 
keskenduma lühiajaliselt poliitika ja koordineerimise parandamisele, mida peaksid 
keskpikas plaanis täiendama tõenditepõhised teadusuuringud ja mille tulemuseks peaks 
olema rändevoogude tõhus juhtimine ning pikas plaanis paindlik haridus ja koolitus. 

Peamised tulemused ja soovitused 

Juhtalgatuste elluviimise eri aspektide analüüs tõendab, et algatused määratleti eesmärgiga 
suunata paremini strateegia „Euroopa 2020” rakendamist. Seda eesmärki aga ei ole 
tunnistatud seoses poliitika arenguga. Uuringutulemuste põhjal esitatakse järgmised 
soovitused juhtalgatuste paremaks integreerimiseks poliitikavahenditesse ning selleks, et 
kindlustada järgmisel programmitöö perioodil sidus ühtlustamine. Lissaboni tegevuskava 
rakendamisel saadud õppetunnid peaksid parandama tulevase strateegia rakendamist.  

Praeguse ühtekuuluvuspoliitika programmitöö perioodi „lissabonistamine” 
Euroopa Liidu tasandil 

Lissaboni tegevuskava oli pigem ülevalt alla lähenemisviisiga strateegia, mille puhul puudus 
liikmesriikidel teatud omalus. Sellele vastavalt on vaja liigendada strateegilised ja 
abstraktsed mõisted praktilisteks projektiideedeks, mida mõistetakse ja mis võetakse vastu 
kohalikul tasandil. See on oluline aspekt nii kavandamisel kui ka konsulteerimisel, aga ka 
rakendamisel, võimaldades programmijuhtimisorganitel ja kasusaajatel lihtsamini 
orienteeruda. Need projektiideed peavad olema soovituslikud ja võimaldama nii vajaliku 
suutlikkusega sidusrühmadel kavandada oma sekkumist, toetades samas neid, kes on 
väiksema suutlikkusega. Kasulikuks vahendiks on osutunud ka raamistiku toetus 
rakenduskava tasandil, võimaldades anda abi ja suuniseid kohalikul tasandil.  
 
1. Praegu peetakse Euroopa strateegiaid veel kaugeteks ja mittekohaldatavateks. Euroopa 

strateegiad ja mõisted on vaja jaotada arusaadavateks ja kohaldamist võimaldavateks 
meetmeteks, mida on võimalik võtta kohalikul ja piirkondlikul tasandil.  

2. Korraldusasutused on lisanud vahendite eraldamise koodid järelevalvesüsteemi. Nüüd 
kasutavad nad neid koode standardsete näitajatena. Selle vajaliku teabe põhjal 
lisandväärtuse loomiseks oleks kasulik jätta eraldamise koodid alles tulevaste eraldiste 
jaoks, et saavutada strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid.  

3. Soovitatakse võtta vastu sätted programmi rakendamise edusammude (nagu on 
esitatud majandustulemustes) ja eraldamise näitaja muutuse automatiseerimiseks. 
Alates 2007.–2013. aastast on programmides määratud eraldamise koodid meetme 
tasandil ja oleks kasulik võtta kasutusele kood, mis väljendab panust protsentides 
meetme kohta, arvutades seega automaatselt eraldamise koodide edusammud 
finantsedusammude kohta. Programmi võib edaspidi lihtsal viisil läbi vaadata kas 
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meetme tasandil või protsendipõhimõtte abil. Sellise lähenemisviisi tulemuseks on 
eesmärgikohane reaalne arusaam peaaegu ilma halduskoormuseta, mis on 
korraldusasutuste ja nende järelevalveosakondade jaoks pidev mure.  

4. Euroopa ja riiklike vahendite vahel järjepidevuse tagamisel tuleb hallata kehtestatud eri 
vahendite vahelist koostoimet. 

Juhtalgatuste rakendamine, kasutades ühtekuuluvuspoliitika vahendeid 

Strateegia „Euroopa 2020” raames loodi juhtalgatused, et liikmesriigid oleksid rohkem 
kaasatud. See lähenemisviis ei ole aga jõudnud veel liikmesriikideni ja see ei muutu, kui ei 
rakendata järjepidevalt Euroopa rahastamisvahendeid.  

Soovitused Euroopa tasandil 

5. Arvestades asjaolu, et need algatused on strateegia „Euroopa 2020” keskmes, tuleb 
käsitleda ühtekuuluvuspoliitika ja strateegia „Euroopa 2020” vahelise kohandamise ja 
koordinatsiooni puudumise küsimust.  

6. Kõik juhtalgatused tuleb ellu viia nii, et liikmesriikide kõigi tasandite esindajad oleksid 
teadlikud nende olemasolust.  

7. Juhtalgatuste tegevuskavade loomisel ja juhtalgatuste rakendamisel tuleks arvesse 
võtta territoriaalset ühtekuuluvust.  

8. Ühtekuuluvuspoliitika kooskõlla viimiseks strateegiaga „Euroopa 2020” on vaja mitte 
ainult rahastada ühtekuuluvuspoliitika raames juhtalgatusi, vaid ka tagada piisavad 
raamtingimused. Ühtekuuluvuspoliitika sekkumisloogika peab keskenduma 
struktuurilistele ja regulatiivsetele muudatustele ning samuti suutlikkuse 
suurendamisele. 

9. Juhtalgatuste, ERFi ja ESFi vahelist sidusust tuleb suurendada ja see tuleb määratleda 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite üldeeskirjades. 

10. Struktuurifondide hindamise jaoks määratletud näitajad peavad kajastama 
juhtalgatuste eesmärke. 

11. Vältida tuleks protsesside ja aruandluskohustuste dubleerimist ja tagada tuleb 
läbipaistvus. 

Soovitused liikmesriikide tasandil 

12. Rakenduskavade määratlemisel peaks eraldamine olema selgelt kooskõlas 
juhtalgatuste meetoditega.  

13. Oma partnerluslepingute väljatöötamisel peaksid liikmesriigid võtma arvesse 
juhtalgatuste eesmärke.  

14. Arvestades, et juhtalgatuste alased kaalutlused partnerluslepingutes ja neist tulenevad 
rakenduskavad ei aidanud tekitada juurde lisavahendeid ega mingit täiendavat hüve, 
tuleks mõelda liikmesriikidele stiimulite kehtestamise peale, nii et juhtalgatuste 
integreerimine ei ole vaid jutt või asjakohaste sekkumiskoodide seire. Lõpuks tuleks 
suurendada juhtalgatuste aluseks olevaid katseprojekte, mitte näiteks 
standardprojekte või füüsilist infrastruktuuri. See kehtib eriti ELi 12 liikmesriigi puhul. 
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Euroopa Parlamendi osa rakendusprotsessis 

Euroopa Parlament võib mängida olulist rolli juhtalgatuste rakendamise raamistikku 
määratlevate meetmete võtmise varases etapis. See kehtib nii tegevuskavades määratletud 
teemade (st lühikese ja keskmise tähtajaga meetmed ELi tasandil A-tüübi ja lõpuks C-tüübi 
tegevusega) kui ka konsultatsioonide vormi puhul struktuurifondide eeskirjade lõpliku 
versiooni jaoks.  
15. Euroopa Parlament peaks tagama, et ühtekuuluvuspoliitika rahastamine ühtlustataks 

tegevuskavades esitatud meetmetega ning ka tegevuskavade erinevate sammude 
riikliku rakendamise järelevalvega. 

16. Juhtalgatuste keerukuse ja suure temaatilise ulatuse tõttu soovitatakse edusammude 
terviklikku seiret (näiteks mõttekaardi vormis juhtalgatuste teatise kohta, viidates 
eelnevatele ja järgnevatele dokumentidele). Praegu võib see olla algeline, keskendudes 
lisadokumentide loomisele, aga lühikeses ja keskpikas perspektiivis peab see muutuma 
üksikasjalikumaks, et hõlmata uusi elemente, s.o ELi tasandil määruste ja uute 
strateegiate läbivaatamist juhtalgatustest lähtuvalt. Seire struktuur võib olla kas 
vertikaalne (nähtavust ja mõistmist käsitlevate) juhtalgatuste teemade lõikes või 
horisontaalne, lähtudes asjaomase nn toote tüübist (näiteks poliitika, eeskirjad, 
struktuurid, järelevalve, tõhususe ja koordineerimise küsimused). 

17. Sarnaselt juhtalgatuste järelevalvele võiks ette näha töörühmade või komisjonide 
temaatilise panuse. Sel juhul oleks lihtsamini hallatav vertikaalne teemadele keskenduv 
struktuur ja vajalike teadmistega eri töörühmade loomine. 

 

Piirkondliku ja kohaliku tasandi kaasamine 

Piirkondliku ja kohaliku tasandi rakendamises osalemine ei piirdu piirkondlike ja kohalike 
asutustega. Mõnel juhul osutuvad muud sidusrühmad Euroopa finantstoetuse tõhusaks ja 
tulemuslikuks kasutamiseks sobivamaks partneriks. Siiski peaksid piirkondlik ja kohalik 
tasand mõistma programmi üldpilti.  

Soovitused Euroopa tasandil 

18. Kaasata konkreetsed soovituslikud ettepanekud piirkondlike ja kohalike asutuste 
võetavate meetmete kohta määruste lisadokumentides. Võib arvata, et enamikul 
piirkondlikest ja kohalikest asutustest puudub suutlikkus ja motivatsioon osaleda 
juhtalgatuste kõrgetasemelisemas strateegias, arvestades eelkõige, et ette ei ole 
nähtud lisarahastamist. Seega, mida kergemini järgitavad ja kohalikule tasandile 
lähemal on soovituslikud ettepanekud, seda suurem on nende järgimise potentsiaal. 

Soovitused liikmesriikide tasandil 

19. Tõhustada territoriaalsete paktide väljatöötamist piirkondlikes ja kohalikes asutustes, 
et edendada partnerluslepingute rakendamist. 

20. Kohalikud ja piirkondlikud asutused ei ole piisavalt kaasatud Euroopa strateegiate 
rakendamisse ning paljudel juhtudel on vajalik anda oskusteavet edasi paremini ja 
terviklikumalt. Kordame, et liikmesriigid vastutavad oskusteabe järjepideva 
edasiandmise eest.  

21. Kaasata piirkondlikud ja kohalikud asutused kavandamis- ja konsultatsiooniprotsessi 
viisil, millega nad toime tuleksid ja mis tekitaks mõttekaid vastuseid. Esitleda neile 
konkreetseid soovituslikke meetmeid ja saada nende heakskiit või uurida alternatiivseid 
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arvamusi, selle asemel et kaasata neid kõrgetasemelisse poliitilisse diskursusse või 
esitleda neile ettemääratud ja muutmisvõimaluseta stsenaariume.  

22. Edendada kogemuste vahetust ja parimate tavade levikut, jagades punktidena 
üksikasjalikke juhiseid strateegia „Euroopa 2020” asjakohaste meetmete 
rakendamiseks kasutajatoe teenuste abil. 


