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MAJANDUSLIK, SOTSIAALNE JA
TERRITORIAALNE ÜHTEKUULUVUS

Euroopa Liit tugevdab üldise harmoonilise arengu tagamiseks oma majanduslikku, sotsiaalset
ja territoriaalset ühtekuuluvust. Eelkõige on ELi eesmärgiks vähendada eri piirkondade
arengutasemete vahelist ebavõrdsust. Erilist tähelepanu pööratakse maapiirkondadele,
tööstuslikust üleminekust mõjutatud piirkondadele ja aladele, kus valitsevad rasked ja
püsivad ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused, näiteks väga väikese
rahvastikutihedusega põhjapoolseimatele piirkondadele, saartele, piiriülestele piirkondadele
ja mäestikualadele.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 174–178.

TAUST

Euroopa Ühenduses (nüüd Euroopa Liit) olid kohe alguses suured territoriaalsed ja
demograafilised erinevused, mis ähvardasid hakata takistama Euroopa integratsiooni ja arengut.
Solidaarsusmehhanismid kahe struktuurifondi kujul – Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ning
Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGFi arendusrahastu) – kehtestati juba
alguses Rooma lepinguga (1957). Euroopa Regionaalarengu Fondiga (ERF) lisati 1975. aastal
piirkondlikud aspektid. Aastal 1994 loodi lisaks veel Ühtekuuluvusfond. Kõikidel nendel
algatustel olid aga pikka aega kasutada vaid tagasihoidlikud vahendid.
Majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse valdkonnas sai Euroopa Ühendus pädevuse
1986. aasta ühtse Euroopa aktiga. Lissaboni leping (2008) tõi ELi ühtekuuluvusse sisse
kolmanda mõõtme: territoriaalne ühtekuuluvus. Neid kolme ühtekuuluvuse aspekti toetatakse
ühtekuuluvuspoliitika ja struktuurifondide kaudu.

EESMÄRGID

Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamine on üks ELi
peamistest eesmärkidest. EL pühendab märkimisväärse osa oma tegevusest ja eelarvest
piirkondadevahelise ebavõrdsuse vähendamisele, pöörates erilist tähelepanu maapiirkondadele,
tööstuslikust üleminekust mõjutatud piirkondadele ja aladele, kus valitsevad rasked ja püsivad
ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused.
EL toetab nimetatud eesmärkide saavutamist järgmiselt:
— majanduspoliitika kooskõlastamine;

— ELi poliitika rakendamine;

— struktuurifondide (EAGGFi arendusrahastu, ESF, ERF), Euroopa Investeerimispanga ja
muude olemasolevate rahastamisvahendite (nt Ühtekuuluvusfond) kasutamine.
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Arendusrahastu on Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi üks osa. EAGGFi
arendusrahastuga toetatakse liidu ühtekuuluvuspoliitika raames maaelu arengut ja
põllumajandusliku taristu parandamist.
Euroopa Sotsiaalfond on liidu peamine vahend selliste meetmete toetamiseks, mille eesmärk on
ära hoida ja vähendada töötust, arendada inimressursse ja edendada sotsiaalset integratsiooni
tööturul. Sellest fondist rahastatakse algatusi, millega edendatakse tööhõive kõrget taset, naiste
ja meeste võrdseid võimalusi, säästvat arengut ning majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust.
Euroopa Regionaalarengu Fondi eesmärk on vähendada kõige olulisemaid tasakaalustamatuse
aspekte ELi piirkondade vahel. Sellest fondist toetatakse arengus mahajäänud piirkondi ja
väheneva tööstusega piirkondade ümberkujundamist.
Ühtekuuluvusfondist antakse rahalist toetust keskkonnaalastele projektidele ja transporditaristu
üleeuroopalistele võrkudele. Sellest fondist võivad toetust saada ainult need liikmesriigid, kelle
kogurahvatulu elaniku kohta jääb alla 90 % ELi keskmisest.
Struktuurifondide tõhusaks kasutamiseks tuleb kinni pidada järgmistest põhimõtetest:
— fondid jaotatakse eesmärkide ja piirkondade järgi;

— komisjon, liikmesriigid ja piirkondlikud ametiasutused töötavad nende kasutamise
kavandamisel, rakendamisel ja järelevalvel teostamisel partneritena;

— abi kavandatakse;

— ELi ja riiklik abi täiendavad üksteist.

Liidu rahaliste vahendite eraldamisel ühtekuuluvuspoliitikale järgitakse kahte põhieesmärki:
— investeerimine majanduskasvu ja töökohtade loomisse – et tugevdada tööturgu ja

piirkondade majandust;

— Euroopa territoriaalne koostöö – ELi ühtekuuluvuse toetamine piiriülese, riikidevahelise
ja piirkondadevahelise koostöö kaudu.

SAAVUTUSED

Liidu ühtekuuluvuspoliitika eelarve on alates 1988. aastast tohutult suurenenud ja nüüdseks
on sellest saanud ühise põllumajanduspoliitika kõrval üks suuruselt kõige olulisemaid liidu
poliitikavaldkondi. Finantsplaneerimise perioodil 2007–2013 eraldati majandusliku, sotsiaalse
ja territoriaalse ebavõrdsuse vähendamiseks kokku ligikaudu 355 miljardit eurot (2011. aasta
hindades). Nende vahenditega rahastati paljusid eri valdkondi, sh teedeehitus, keskkonnakaitse,
investeerimine uuenduslikesse ettevõtetesse, töökohtade loomine ja kutsekoolitus. Aastatel
2014–2020 on kavas eraldada majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele
325 miljardit eurot (2011. aasta hindades).

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlamendil on ELi majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamisel
väga aktiivne roll. Ühtekuuluvuspoliitikat ja struktuurifonde käsitlevad õigusaktid koostatakse
seadusandliku tavamenetluse alusel, milles parlamendil on nõukoguga võrdne sõnaõigus.
Parlament on osalenud aktiivselt läbirääkimistel 2013. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika
reformi üle. Selle reformi käigus määratakse kindlaks majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse
ühtekuuluvuse jaoks vajalike ELi tulevaste meetmete prioriteedid ja vahendid. Parlament on
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toetanud jõuliselt ettepanekuid kaugeleulatuva ja tõhusa ühtekuuluvuse kohta, milleks on vaja
ka piisavaid rahalisi vahendeid.
Jacques Lecarte
11/2017
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