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Lühikokkuvõte 

Käesolevas dokumendis käsitletakse komisjoni ettepanekut lisada 
ühtekuuluvuspoliitikasse laiaulatuslikud makromajanduslikud tingimused. 
Sisuliselt teeks see ühtekuuluvuse rahastamise sõltuvaks Euroopa 
majandusjuhtimise eeskirjadest. Dokumendis leitakse, et selline tingimuslikkus 
oleks majandusjuhtimisele kasulik, kuid sellel oleks tõenäoliselt halb mõju 
ühtekuuluvuspoliitikale. Olulisem on see, et on kaheldav, kas komisjoni 
ettepanek aitab kaasa mõlema poliitikasuuna üldisele eesmärgile: 
tasakaalustatud majanduskasv Euroopas. 
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KOKKUVÕTE 
 
Käesolevas dokumendis käsitletakse komisjoni ettepanekut laiendada märkimisväärselt 
makromajanduslikke tingimusi programmiperioodil 2014–2020. Sellised 
makromajanduslikud tingimused muudaksid Euroopa ühtekuuluvuspoliitika rahastamise 
liikmesriigis sõltuvaks majandusjuhtimise menetluste järgimisest riigis. 
 
ELi majandusliit on loodud, et käsitleda aina tihedamat Euroopa integratsiooni, näiteks 
rahaliitu. Sätestatud on eesmärkide pakett, mida liikmesriigid peavad saavutama. Need 
eesmärgid vormitakse siduvateks eeskirjadeks ja pehmemateks poliitikaeesmärkideks ning 
need hõlmavad liikmesriikide eelarve- ja majanduspoliitikat. Nende eesmärkide 
saavutamiseks on loodud Euroopa majandusjuhtimise menetluste pakett. 
 
Ennetav majandusjuhtimise menetlus keskendub liikmesriikide eelarve- ja 
majanduspoliitika järelevalvele ja kooskõlastamisele. Selle menetluse osana võib EL anda 
liikmesriikidele mittesiduvaid hoiatusi ja soovitusi. Kui ennetav menetlus osutub 
ebapiisavaks, et tagada siduvate eeskirjade järgimine, võib jõustada kaks 
parandusmenetlust. Need kaks menetlust on järgmised: a) ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlus, mis tegeleb eelarve tasakaalustamatusega, ja b) ülemäärase tasakaalustamatuse 
menetlus, mis tegeleb makromajandusliku tasakaalustamatusega. Parandusmenetlused on 
rangemad euroala liikmetele, kes võivad seista silmitsi finantssanktsioonidega, kui nad ei 
täida nõudeid. Tingimusliku finantsabi osutamine ränkades finantsraskustes liikmesriigile on 
viimane abinõu majandusjuhtimise menetluses. Sellistel juhtudel EL mitte ainult määrab 
kindlaks eesmärgid, mida liikmesriik peab saavutama, vaid ka peab läbirääkimisi 
liikmesriigi poliitikasuundade üle nende eesmärkide saavutamiseks. 
 
Makromajanduslikud tingimused 
 
EL kui majandusliit ei ole seni suutnud ennetada olulisi kriise liikmesriikide rahanduses. 
Seetõttu võiks peamine tegur majandusliidu tugevdamises olla laiaulatuslike 
makromajanduslike tingimuste kehtestamine. Komisjon näeb ette osaliselt olemasolevate 
makromajanduslike tingimuste laiendamise kõigile ühtekuuluvusfondidele ja samuti 
põllumajandus- ja kalandusfondidele. Makromajanduslikud tingimused hõlmaksid lisaks 
kõiki majandusjuhtimise menetlusi ja neid kohaldataks nii eelarve- kui ka 
makromajanduslike probleemide suhtes. 
 
Kui liikmesriik ei järgi Euroopa majandusjuhtimise soovitusi, võib komisjon taotleda 
liikmesriigi ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste dokumentide muutmist. Seejärel saaks ta 
peatada ühtekuuluvuspoliitika maksed, kui liikmesriik ei muuda piisavalt oma riiklikke 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiadokumente. Selline valikuline peatamine tuleks menetluse 
lõpus, mis võib võtta aega kuni viis kuud. Selle valikulise peatamise menetluse pikka 
kestust oleks raske lisada majandusjuhtimise menetlustesse ja asjaomastesse 
sanktsioonidesse. 
 
Komisjoni ettepanekus nähakse ühtlasi ette ühtekuuluvuspoliitika rahastamise kohustuslik 
peatamine juhul, kui Euroopa majandusjuhtimise parandus- või finantsabi menetlused 
jätkuvad pärast nende algetappe. Kohustuslik peatamine võib toimuda 
ühtekuuluvuspoliitika kohustuste või ühtekuuluvuspoliitika maksete peatamise vormis. 
Viimati nimetatul oleks tõenäoliselt suurem mõju üksikutele projektidele, sest kohustuste 
peatamine võimaldaks ikka makseid teha, mis põhinevad varasematel kohustustel. 
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Lisaks karistusmeetmena kasutamisele võib makromajanduslik tingimus ühtlasi lihtsustada 
liikmesriigi juurdepääsu ühtekuuluvuspoliitika rahastamisele. See oleks siiski võimalik vaid 
juhul, kui liikmesriik on finantsabi menetluse objekt. Piirates makromajanduslike tingimuste 
kasutamist stiimulina, on komisjon kaotanud võimaluse teha ettepanek tasakaalustatuma 
„piitsa ja prääniku” lähenemisviisi kohta. 
 
Makromajanduslike tingimuste tagajärjed 
 
Majandusjuhtimise mõttes oleks makromajanduslikel tingimustel peamiselt positiivne mõju. 
Need laiendaksid olemasolevaid sanktsioonide vahendeid ja suurendaksid alt üles 
suundumust usaldusväärse eelarve- ja majanduspoliitika suunas, sest kohalikel asutustel 
oleks majandusjuhtimise protsessis palju rohkem kaotada. Makromajanduslikud tingimused 
pakuksid automaatsemat ja mõneti innovatiivsemat sanktsioonide vormi, mida 
kohaldatakse kogu majandusjuhtimise menetluste ulatuse suhtes. Need muudaksid 
ennetava juhtimise menetluse mittesiduvat olemust. Makromajanduslikke tingimusi 
kohaldataks lisaks kõigi liikmesriikide suhtes, kehtestades seega sanktsioonide võimaluse 
euroalasse mittekuuluvatele riikidele. 
 
Seoses ühtekuuluvuspoliitikaga võiks makromajanduslikel tingimustel olla mõni kasulik 
tagajärg. Näiteks võiks see vähendada ühtekuuluvusfondide ebaproduktiivseid kulutusi. 
Sellele positiivsele tegurile vaatamata oleks makromajanduslikel tingimustel üsna halb 
mõju ühtekuuluvuspoliitikale. Negatiivsed tagajärjed ühtekuuluvuspoliitikale sisaldaksid 
järgmist:  

 ühtekuuluvuspoliitika muutub ebaõiglasemaks: makromajanduslike tingimustega 
seotud sanktsioonid mõjutaksid piirkondi, kuigi need ei vastuta suuremas osas 
majandusjuhtimise eeskirjade järgimise eest. Lisaks võib ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamise peatamisel olla ebaproportsionaalselt halb mõju vaesematele 
piirkondadele ja liikmesriikidele, sest nad sõltuvad sellisest rahastamisest rohkem; 

 ühtekuuluvuspoliitika rahastamine muutub vähem usaldusväärseks: isegi kui 
sanktsiooni kunagi ei rakendata, põhjustaksid makromajanduslikud tingimused 
ebakindlust seoses tulevastele projektidele kättesaadava rahastamisega. Lisaks võib 
makromajanduslike tingimustega seotud sanktsioonide rakendamine põhjustada 
käimasolevate projektide lõpetamata jätmist. 

 
Lisaks eraldi käsitletavale majandusjuhtimise ja ühtekuuluvuspoliitika mõjule tuleb uurida 
makromajanduslike tingimuste üldiseid tagajärgi. Makromajanduslike sanktsioonide 
kehtestamisel võib olla vastupidine mõju jätkusuutliku ja tasakaalustatud majanduskasvu 
saavutamisele, mis on nii majandusjuhtimise kui ka ühtekuuluvuspoliitika ühine eesmärk. 
Kuid ilma sanktsioonideta muutuks makromajanduslike tingimuste kehtestamine 
hambutuks ja seega ebatõhusaks. 
 
On mõned kättesaadavad valikud, mis vähendaksid makromajanduslike tingimuste 
negatiivset mõju, kaitstes samal ajal nende loodetud potentsiaali. Ühest valikust tuleneb 
nende tingimuste kasutamine „piitsa ja prääniku” vahendina. Teiseks saaks 
makromajanduslike tingimustega seotud sanktsioone paremini kohandada 
majandusjuhtimise protsessis. Kokkuvõttes võiks sanktsioonide kehtestamine peamiselt 
hõlmata kohustuste peatamist ja maksete peatamist kasutataks ainult viimase vahendina. 
Isegi kui võtta arvesse neid võimalikke parandusi, võib makromajanduslike tingimuste 
ligitõmbava idee kasulikuks tegelikkuseks muutmine osutuda probleemseks. 


