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EUROOPA TERRITORIAALNE KOOSTÖÖ

Euroopa territoriaalne koostöö on ühtekuuluvuspoliitika eesmärk, millega püütakse
lahendada piiriüleseid probleeme ja arendada ühiselt eri territooriumide potentsiaali.
Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatakse kolme laadi koostööd ehk piiriülest
koostööd, riikidevahelist koostööd ja piirkondadevahelist koostööd.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 178 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17.
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1299/2013.

ÜLDSÄTTED

Euroopa territoriaalne koostöö on olnud ühtekuuluvuspoliitika osa alates 1990. aastast.
Programmitöö perioodiks 2014–2020 võeti esimest korda ELi ühtekuuluvuspoliitika
ajaloos vastu erimäärus, milles käsitletakse Euroopa territoriaalse koostöö toetamist
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest. See jätkub programmitöö
perioodil 2021–2027.
Kõnealune ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on lahendada üle riigipiiride ulatuvaid ja
ühiseid lahendusi vajavaid probleeme ning arendada ühiselt erilaadsete territooriumide
potentsiaali.
Euroopa territoriaalse koostöö tarbeks oli eelarveperioodiks 2014–2020 eraldatud 9,4
miljardit eurot. Assigneeringud jagunevad järgmiselt:
1. 74,05% – piiriülene koostöö. Nende programmide eesmärk on viia kokku ühist

maa- või merepiiri omavad piirkonnad või kohalikud omavalitsused, et arendada
piirialasid, panna tööle nende kasutamata kasvupotentsiaal ja leida üheskoos
lahendus tuvastatud ühisprobleemidele. Selliste probleemide hulka kuuluvad
halb juurdepääs informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiale (IKT) ning
ebapiisav transpordi infrastruktuur, kohalike tööstusharude allakäik, ettevõtlust
mittesoosiv keskkond, võrgustike puudumine kohalike ja piirkondliku tasandi
omavalitsuste vahel, loid teadus- ja arendustegevus ja IKT kasutuselevõtt,
keskkonna saastumine, riskide ennetamine, negatiivne suhtumine naaberriikide
kodanikesse jne.

2. 20,36% – riikidevaheline koostöö. Neid programme rakendatakse suurematel
piiriülestel territooriumidel ning nende ülesanne on tugevdada sellistel meetmetel
põhinevat koostööd, millega edendatakse riiklike, piirkondlike ja kohalike üksuste
integreeritud territoriaalset arengut Euroopa suurtel geograafilistel aladel. Siia
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kuulub ka piiriüleste merealade vaheline koostöö, kui seda ei hõlma piiriülese
koostöö programmid.

3. 5,59% – piirkondadevaheline koostöö. Nende programmidega püütakse
muuta ühtekuuluvuspoliitika tõhusamaks, toetades piirkondadevahelist
kogemustevahetust näiteks programmide kavandamise ja rakendamise,
jätkusuutliku linnaarengu ning liidu territooriumil täheldatavate
arengusuundumuste analüüsi valdkonnas. Kogemuste vahetus võib hõlmata ka
innovaatiliste teadusmahukate klastrite vahelise ning teadlaste ja teadusasutuste
vahelise vastastikku kasuliku koostöö soodustamist.

GEOGRAAFILINE KOHALDAMISALA

Piiriülest koostööd võib kõnealuse rahastamisvahendi abil toetada põhimõtteliselt
kõigil ELi sise- ja välispiirialadel, samuti merepiiraladel (piirkonnad, mille vaheline
kaugus on kuni 150 km, või äärepoolseimate piirkondade puhul üle 150 km).
Riikidevahelise koostöö alla kuuluvad piirkonnad määrab Euroopa Komisjon,
lähtudes makropiirkondlikest ja merepiirkondadel põhinevatest strateegiatest ning
andes liikmesriikidele võimaluse lisada külgnevaid territooriume. Piirkondadevaheline
koostöö hõlmab kogu liidu territooriumi. Äärepoolseimad piirkonnad võivad ühe
koostööprogrammi raames ühitada nii piiriülese kui ka riikidevahelise koostöö
meetmed.
Koostööprogrammides võivad osaleda ka kolmandad riigid. Sellistel juhtudel
võib koostöömeetmete rahastamiseks kasutada ka Euroopa naabruspoliitika
rahastamisvahendit (ENI) ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendit (IPA II).

VALDKONDLIK KESKENDAMINE

Et suurendada ühtekuuluvuspoliitika mõju ja aidata kaasa strateegia „Euroopa
2020“ rakendamisele, peab ERFi abi Euroopa territoriaalse koostöö programmidele
keskenduma piiratud arvule temaatilistele eesmärkidele[1], mis on vahetult seotud
nimetatud strateegia prioriteetidega. Iga temaatilise eesmärgi puhul on ERFi
määruses[2] kindlaks määratud investeeringuprioriteedid, millele lisanduvad ka
Euroopa territoriaalse koostöö meetmete konkreetsetest vajadustest lähtuvad
täiendavad prioriteedid.
Programmitöö perioodil 2014–2020 peavad piiriülese ja riikidevahelise koostöö
programmid keskenduma kuni neljale temaatilisele eesmärgile; piirkondadevahelise
koostöö programmide puhul sellist piirangut ei ole. Euroopa territoriaalse koostöö
eesmärgi kohaste programmide puhul on esmajärjekorras toetatavad valdkonnad muu
hulgas järgmised:
1. Piiriülene koostöö: püsivate ja kvaliteetsete töökohtade loomise stimuleerimine ja

tööjõu liikuvuse toetamine, integreerides selleks piiriüleseid tööturge, edendades
sotsiaalset kaasatust ja piiriga eraldatud kogukondade integreerimist, töötades
välja ja rakendades ühiseid haridus-, kutseharidus- ja koolituskavasid jne.

[1]Temaatiliste eesmärkide loetelu võib leida 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1303/2013 artiklist 9.
[2]Komisjoni 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1301/2013 artikkel 5.
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2. Riikidevaheline koostöö: ametiasutuste ja sidusrühmade institutsioonilise
suutlikkuse ja avaliku halduse tõhususe suurendamine makropiirkondlike ja
merepiirkondade strateegiate väljatöötamise ja koordineerimise abil;

3. Piirkondadevaheline koostöö: ametiasutuste ja sidusrühmade institutsioonilise
suutlikkuse ja avaliku halduse tõhususe suurendamine, levitades selleks teavet
heade tavade ja kogemuste kohta, toetades kogemustevahetust jne.

KOOSTÖÖPROGRAMME PUUDUTAVAD ERISÄTTED

Arvestades, et Euroopa territoriaalse koostööga seotud programmide kavandamises
ja rakendamises osaleb rohkem kui üks liikmesriik, kohaldatakse programmide
suhtes erisätteid, millega reguleeritakse muu hulgas kohustuste jagunemist
finantskorrektsioonide puhul, menetlust, millega asjaomane korraldusasutus loob
ühissekretariaadi, erimenetlust kolmandate riikide või territooriumide kaasamiseks,
rakendusaruannete sisule esitatavaid nõudeid jne.
Koostööprogrammis osalevad liikmesriigid määravad ühe korraldusasutuse,
ühe sertifitseerimisasutuse ja ühe auditeerimisasutuse. Korraldusasutus ja
auditeerimisasutus peavad asuma samas liikmesriigis.
Muude ERFi programmide suhtes kehtiv reegel, mille kohaselt peavad kõik liikmesriigid
vastu võtma kulutuste abikõlblikkuse siseriiklikud õigusnormid, ei ole aga maksev
Euroopa territoriaalse koostöö puhul. Järelikult tuli kulutuste abikõlblikkuse nõuete
selge hierarhia kindlaks määrata ELi tasandil.
Mitme riigi osalemine toob kaasa suuremad halduskulud. Niisiis on tehnilise abiga
seotud kulutuste ülemmäär suurem kui muud liiki programmide puhul.

EUROOPA TERRITORIAALNE KOOSTÖÖ AASTATEL 2021–2027

2021. aastal algas ELi uus mitmeaastane programmitöö periood. Euroopa territoriaalse
koostöö reeglid aastateks 2021–2027 on sätestatud määruses Euroopa territoriaalse
koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta. Ajavahemikul 2021–2027 on
Euroopa territoriaalsel koostööl neli komponenti (tegevussuunda):
— piiriülene koostöö (Interreg A),

— riikidevaheline koostöö (Interreg B),

— piirkondadevaheline koostöö (Interreg C),

— äärepoolseimate piirkondade koostöö (Interreg D).

Kavandatava määrusega seatakse ka kaks eraldi eesmärki Interregi kohta:
— koostöö parem juhtimine,

— ohutum ja turvalisem Euroopa.

Programmitöö perioodil 2021–2027 eraldatakse Euroopa territoriaalsele koostööle
ligikaudu 8 miljardit eurot (2018. aasta hindades). Assigneeringud jaotatakse
järgmiselt:
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1. 72,2% (st kokku 5 812 790 000 eurot) piiriüleseks maismaa- ja merendusalaseks
koostööks;

2. 18,2% (st kokku 1 466 000 000 eurot) riikidevaheliseks koostööks;

3. 6,1% (st kokku 490 000 000 eurot) piirkondadevaheliseks koostööks.

4. 3,5% (st kokku 281 210 000 eurot) äärepoolseimate piirkondade koostööks.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa territoriaalset koostööd reguleeriva määruse suhtes kohaldatakse
seadusandlikku tavamenetlust ning seega sai Euroopa Parlament otsustada selle
sisu üle võrdsetel alustel nõukoguga. Kui peeti läbirääkimisi ühtekuuluvuspoliitika
üle aastateks 2021–2027, pooldas Euroopa Parlament Euroopa territoriaalse
koostöö programmide eelarve suurendamist ning lihtsamaid reegleid ja
menetlusi. Euroopa Parlament propageeris aktiivselt suurema toetuse andmist
väikestele ja inimestevahelistele projektidele ning enamat keskendumist kliima-
ja sotsiaalküsimustele. Euroopa Parlament pööras samuti erilist tähelepanu
äärepoolseimate piirkondade erilistele probleemidele.

Marek Kołodziejski
03/2022
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