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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamise kohta Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide toimimises 

(2016/2304(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 174, 175 ja 177, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 

nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 

Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa 

Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette 

üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi 

ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1083/2006 (edaspidi „ühissätete määrus“)1, 

– võttes arvesse komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 240/2014, 

millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud Euroopa 

partnerluse käitumisjuhend2, 

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni töökohtade loomisse ja 

majanduskasvu elavdamisse investeerimise ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide panuse maksimeerimise kohta3,  

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rakenduskavade täitmisega hilinemise ning sellest 

ühtekuuluvuspoliitikale ja edasiliikumisele tuleneva mõju kohta4, 

– võttes arvesse oma 10. mai 2016. aasta resolutsiooni uute territoriaalsete arengu 

vahendite kohta ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed 

investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng5, 

– võttes arvesse oma 26. novembri 2015. aasta resolutsiooni 2014.–2020. aasta 

ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamise ja tulemuslikkuse suurendamise kohta6, 

– võttes arvesse nõukogu 16. novembri 2016. aasta järeldusi ühtekuuluvuspoliitika ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tulemuste ja uute elementide kohta7, 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtekuuluvuspoliitika nähtavuse tagamine: 

                                                 
1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 320. 
2 ELT L 74, 14.3.2014, lk 1. 
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0053. 
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0055. 
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0211. 
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0419. 
7 http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_et.pdf 
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Teavitamis- ja kommunikatsioonieeskirjad 2014–2020“1, 

– võttes arvesse komisjoni poolt tellitud 2015. aasta septembri Eurobaromeetri 

kiiruuringut 423 „Citizens’ awareness and perceptions of EU: Regional Policy“ 

(„Kodanike teadlikkus ja arusaam ELi regionaalpoliitikast“)2, 

– võttes arvesse 2014. aasta oktoobri Van den Brande aruannet „Multilevel Governance 

and Partnership“ („Mitmetasandiline valitsemine ja partnerlus“), mis koostati regionaal- 

ja linnapoliitika voliniku Johannes Hahni palvel3, 

– võttes arvesse Euroopa Regioonide Komitee 2016. aasta teabevahetuskava „Piirkondade 

ja linnade ühendamine tugevama Euroopa nimel“4, 

– võttes arvesse komisjoni tellitud 2016. aasta juuli uuringut „Implementation of the 

partnership principle and multi-level governance in the 2014-2020 ESI Funds“ 

(„Partnerluse põhimõtte ja mitmetasandilise valitsemise rakendamine 2014.–2020. aasta 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides“)5,  

– võttes arvesse Interreg Europe’i sekretariaadi ettekannet „Designing a project 

communication strategy“ („Projekti kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine“)6,  

– võttes arvesse Poola majandusarenguministeeriumi tellitud aruannet „How do EU-15 

Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?“7 („Kuidas saavad EL-15 

liikmesriigid kasu ühtekuuluvuspoliitika rakendamisest Visegrádi riikides“), mis 

koostati ühtekuuluvuspoliitika rakendamisest Visegrádi riikides EL-15 riikidele 

tuleneva kasu järelhindamise ja prognoosi raames,  

– võttes arvesse Euroopa vaesusevastase võrgustiku (EAPN) 2014. aasta käsiraamatut 

„Giving a voice to citizens: Building stakeholder engagement for effective decision-

making – Guidelines for Decision-Makers at EU and national levels“ („Anda 

kodanikele sõna: sidusrühmade kaasatuse suurendamine tulemusliku otsustusprotsessi 

nimel – Suunised ELi ja riigi tasandi otsusetegijatele“)8, 

– võttes arvesse oma sisepoliitika peadirektoraadi (poliitikaosakond B: struktuuri- ja 

ühtekuuluvuspoliitika) 2014. aasta novembri uuringut „Euroopa kodanike teavitamine 

Euroopa küsimustest: praegune olukord ja tulevikuväljavaated“, 

– võttes arvesse oma sisepoliitika peadirektoraadi (poliitikaosakond B: struktuuri- ja 

ühtekuuluvuspoliitika) 2016. aasta aprilli ülevaadet „Research for REGI Committee: 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/et/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-

cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020. 
2 http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400.  
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf. 
4 http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf. 
5 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf. 
6 http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strateg

y.pdf. 
7 https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-

shrnuti.pdf?ext=.pdf. 
8 http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-

voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf. 
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Mid-term review of the MFF and Cohesion Policy“ („Uuring regionaalarengukomisjoni 

jaoks: mitmeaastase finantsraamistiku ja ühtekuuluvuspoliitika läbivaatamine“), 

– võttes arvesse komisjoni 19. septembri 2016. aasta kokkuvõtvat aruannet ERFi ja 

Ühtekuuluvusfondi 2007.–2013. aasta tegevuse järelhindamise kohta 

(SWD(2016)0318), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja tööhõive- ja 

sotsiaalkomisjoni arvamusi (A8-0201/2017), 

A. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on aidanud märkimisväärselt edendada 

majanduskasvu ja töökohtade loomist ning vähendada erinevusi ELi piirkondade vahel; 

B. arvestades, et ELi ühtekuuluvuspoliitika rahastamine avaldab positiivset mõju nii 

majandusele kui ka kodanike elukvaliteedile, nagu on näidanud mitmed aruanded ja 

sõltumatud hindamised, kuid tulemustest ei teavitata alati piisavalt ning teadlikkus selle 

positiivsest mõjust on üsna väike; arvestades, et ELi ühtekuuluvuspoliitika lisaväärtus 

ulatub kaugemale tõendatud positiivsest majanduslikust, sotsiaalsest ja territoriaalsest 

mõjust, sest see tähendab ka liikmesriikide ja piirkondade pühendumist Euroopa 

integratsiooni tugevdamisele; 

C. arvestades, et teadlikkus ELi rahastatud kohalikest programmidest lõppkasutajate ja 

kodanikuühiskonna seas on otsustava tähtsusega, olenemata rahastamistasemest 

konkreetses piirkonnas; 

D. arvestades, et partnerluse põhimõte ja mitmetasandilise valitsemise mudel, mis 

põhinevad tõhustatud koordineerimisel avaliku sektori asutuste, majandus- ja 

sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonna vahel, võivad aidata tulemuslikult parandada 

teavitamist ELi poliitika eesmärkidest ja tulemustest; 

E. arvestades, et pidev dialoog ja kodanikuühiskonna kaasamine on väga oluline avaliku 

sektori poliitika vastutuse ja legitiimsuse tagamiseks, kuna see loob otsustusprotsessis 

jagatud vastutuse ja läbipaistvuse tunde; 

F. arvestades, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide nähtavuse suurendamine võib 

aidata parandada arusaama ühtekuuluvuspoliitika tõhususest ning võita tagasi kodanike 

usaldust ja huvi Euroopa projekti vastu; 

G. arvestades, et oluline on sidus teavitamine, mitte üksnes lõppetapis seoses Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide konkreetsete tulemustega, vaid ka algusetapis, et 

anda projekti algatajatele teada rahastamisvõimalustest ja suurendada üldsuse kaasamist 

rakendamisprotsessi; 

H. arvestades, et tuleks suurendada teabe andmise ja teavitamiskanalite mitmekesistamise 

meetodite arvukust ja neid täiustada; 

Üldised kaalutlused 

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on üks peamisi avaliku sektori vahendeid 
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majanduskasvu elavdamiseks ning tagab viie Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi 

kaudu investeeringud kõikidesse ELi piirkondadesse ja aitab vähendada erinevusi, 

toetada konkurentsivõimet ja arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu ning 

parandada Euroopa kodanike elukvaliteeti; 

2. märgib murelikult, et avalikkuse üldine teadlikkus ja arusaam ELi regionaalpoliitika 

tõhususest on aastate jooksul vähenenud; viitab 2015. aasta septembri Eurobaromeetri 

uuringule 423, mille kohaselt vaid veidi üle kolmandiku (34 %) eurooplastest väitsid, et 

nad on kuulnud ELi kaasrahastatavatest projektidest, millega parandatakse elukvaliteeti 

piirkonnas, kus nad elavad; märgib, et enamik vastanutest nimetas oluliste 

valdkondadena haridus-, tervishoiu-, sotsiaaltaristu- ja keskkonnapoliitikat; on 

seisukohal, et positiivse teavitamise eeltingimus on mitte ainult Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide alusel rahastatavate projektide hulk, vaid eelkõige nende kvaliteet 

ja lisaväärtus käegakatsutavate tulemuste näol; rõhutab seetõttu, et projektide 

hindamisel, väljavalimisel, rakendamisel ja lõpuleviimisel tuleb keskenduda oodatud 

tulemuste saavutamisele, et vältida ebatõhusat kulutamist, mis võib 

ühtekuuluvuspoliitika jaoks kaasa tuua negatiivse reklaami; juhib tähelepanu asjaolule, 

et teavitamismeetmete valimisel tuleb võtta eriti arvesse nende sisu ja kohaldamisala, 

korrates seejuures, et parim reklaamivorm on selgitada elluviidud projektide tähtsust ja 

kasulikkust; 

3. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika investeeringute nähtavuse tagamine peaks jääma 

komisjoni ja liikmesriikide ühiseks kohustuseks, et sõnastada tulemuslikud Euroopa 

teavitamisstrateegiad, millega püütakse tagada ühtekuuluvuspoliitika investeeringute 

nähtavus; märgib sellega seoses ära eriti korraldusasutuste ning pädevate kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste rolli institutsioonilise teavitamise ja toetusesaajate kaudu, 

kuna nad on kõige tõhusam liides suhtlemisel kodanikega ning annavad teavet kohapeal 

ja toovad Euroopa neile lähemale; tuletab lisaks meelde, et need asutused tunnevad 

kõige paremini kohalikke ja piirkondlikke olusid ja vajadusi ning nähtavuse 

parandamine nõuab rohkem jõupingutusi parema teabe ja läbipaistvuse saavutamiseks 

rohujuure tasandil; 

4. rõhutab, et poliitika nähtavuse tagamiseks on vaja kaheosalist protsessi: teavitamist ja 

suhtlust partneritega; toonitab lisaks, et keerukate väljakutsete kontekstis ning selleks, et 

tagada legitiimsus ja tõhusad pikaajalised lahendused, peavad avaliku sektori asutused 

kooskõlas partnerluse põhimõttega kaasama asjakohased sidusrühmad kõigil 

partnerluslepingu ja rakenduskavade läbirääkimise ja rakendamise etappidel; rõhutab 

lisaks vajadust suurendada avaliku sektori asutuste ja partnerite institutsioonilist 

suutlikkust ning tõstab esile rolli, mida Euroopa Sotsiaalfond (ESF) saab sellega seoses 

täita; 

5. toonitab sellega seoses, et haldusmenetluste ühtlustamine piirkondike ja kohalike 

partnerite, sealhulgas majandus- ja sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 

esindavate organite ulatuslikumaks mobiliseerimiseks ja kaasamiseks edeneb 

liikmesriikides ebaühtlaselt; tuletab sellega seoses meelde sotsiaalse dialoogi tähtsust; 

Lahendamist vajavad probleemid 

6. juhib tähelepanu euroskeptitsismi ja Euroopa-vastase populistliku propaganda kasvule, 

mis moonutab teavet liidu poliitikameetmete kohta, ning palub komisjonil ja nõukogul 
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analüüsida selle algpõhjuseid ja nendega tegeleda; rõhutab seetõttu tungivat vajadust 

töötada välja tõhusamad teavitamisstrateegiad, millega tagatakse kodanikulähedane 

keelekasutus ja püütakse ületada lõhe ELi ja tema kodanike (sealhulgas töötud ja need, 

keda ohustab sotsiaalne tõrjutus) vahel, kasutades erinevaid meediaplatvorme kohalikul, 

piirkondlikul ja riiklikul tasandil, millega suudetakse edastada kodanikele tõepärane ja 

sidus sõnum Euroopa projekti lisaväärtusest nende elukvaliteedi ja heaolu jaoks; 

7. palub komisjonil ja nõukogul analüüsida nii ühtekuuluvuspoliitika praeguse raamistiku 

kui ka 2020. aasta järgse reformi mõju sellele, kuidas tajutakse ELi poliitikameetmeid, 

mille eesmärk on tugevdada sidet Euroopa poolaastaga ning viia ellu struktuurireforme 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavate programmide abil; 

8. tunnistab õigusraamistiku piiranguid ühtekuuluvuspoliitika piisava nähtavuse tagamisel; 

rõhutab, et seetõttu ei ole teavitamine selle käegakatsutavatest saavutustest olnud alati 

eri sidusrühmade jaoks prioriteet; on arvamusel, et käegakatsutavate saavutuste alaseid 

soovitatud teavitamismeetmeid tuleks pidevalt ajakohastada; märgib sellega seoses ära 

asjaolu, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tehniline abi ei hõlma 

eriotstarbelist teavitamise rahastamispaketti ei liidu ega liikmesriigi tasandil; rõhutab 

siiski korraldusasutuste ja toetusesaajate kohustust kontrollida korrapäraselt vastavust 

teabe- ja teavitamistegevusele, nagu on sätestatud ühissätete määruse (EL) nr 1303/2013 

artiklis 115 ja XII lisas; 

9. kordab, et tingimata on vaja leida sobiv tasakaal ühtekuuluvuspoliitika rakendamise 

eeskirjade lihtsustamise vajaduse ning vajaduse vahel säilitada usaldusväärne ja 

läbipaistev finantsjuhtimine ning võidelda pettusega, teavitades samal ajal sellest 

nõuetekohaselt üldsust; tuletab sellega seoses meelde vajadust teha selget vahet 

eeskirjade eiramise ja pettuse vahel, et mitte tekitada üldsuses umbusaldust 

korraldusasutuste ja kohalike omavalitsuste vastu; rõhutab lisaks vajadust lihtsustada ja 

vähendada toetusesaajate halduskoormust, ilma et see mõjutaks vajalikke kontrolle ja 

auditeid; 

10. rõhutab, et oluline on suurendada isevastutust poliitikas kohapeal nii kohalikul kui ka 

piirkondlikul tasandil, tagamaks tõhusa tulemuste saavutamise ja nendest teavitamise; 

märgib tunnustavalt, et partnerluse põhimõte annab lisaväärtust Euroopa avaliku 

poliitika rakendamisele, nagu kinnitas hiljutine komisjoni uuring; juhib siiski 

tähelepanu sellele, et partnerite kaasamine on mõnel juhul ikka veel üsna raske, kuna 

partnerluse põhimõtet ametlikult küll rakendatakse, kuid see ei võimalda tegelikku 

osalemist juhtimisprotsessis; tuletab meelde, et rohkem jõupingutusi ja vahendeid tuleb 

investeerida partnerite kaasamisse ja kogemuste vahetamisse partnerite 

dialoogiplatvormide kaudu, et muuta nad lisaks ELi rahastamisvõimaluste ja edulugude 

levitajateks; 

11. tuletab peale selle meelde, et ühtekuuluvuspoliitika investeeringute pikaajalise 

strateegilise laadi tõttu ei ole mõnikord tulemused vahetud – olukord, mis vähendab 

ühtekuuluvuspoliitika vahendite nähtavust, eelkõige võrreldes liidu muude vahenditega, 

nagu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI); nõuab seetõttu tungivalt, et 

teavitamistegevus jätkuks vajaduse korral veel neli aastat pärast projekti lõpetamist; 

rõhutab, et teatavate investeeringute (eelkõige inimkapitali tehtud investeeringute) 

tulemused on vähem nähtavad ja neid on raskem kvantifitseerida kui nn füüsiliste 
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investeeringute puhul, ning nõuab, et üksikasjalikumalt ja eristavalt hinnataks 

ühtekuuluvuspoliitika pikaajalist mõju kodanike elule; on lisaks arvamusel, et erilist 

tähelepanu tuleks pöörata järelhindamisele ja teavitamistegevusele, mis käsitleb 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panust liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu strateegiasse kui pikaajalisse Euroopa arengustrateegiasse; 

12. märgib ära meedia olulise rolli kodanike teavitamisel ELi eri poliitikavaldkondadest ja 

ELi asjadest üldiselt; tunneb siiski kahetsust ELi ühtekuuluvuspoliitika investeeringute 

üsna piiratud kajastamise pärast meedias; rõhutab vajadust töötada välja 

teabekampaaniad ja teavitamisstrateegiad, mis on suunatud meediale, milles võetakse 

arvesse praeguseid teabealaseid probleeme ning antakse teavet juurdepääsetavas ja 

atraktiivses vormis; rõhutab vajadust kasutada sotsiaalmeedia kasvavat mõju ja 

digitaalse arengu pakutavaid eeliseid ning kättesaadavaid eri liiki teavitamiskanaleid, et 

kasutada neid paremini ära Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide pakutavate 

võimaluste ja saavutatud tulemuste reklaamimisel; 

Teavitamise parandamine ja partnerite kaasamine perioodi 2014–2020 teisel poolel 

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama ELi tasandil olemasolevate 

teavitamisvahendite ja -instrumentide koordineerimist ja kättesaadavust, et tegeleda 

küsimustega, millel on mõju ELi tegevusele; rõhutab sellega seoses, et oluline on anda 

juhiseid, milles määratakse kindlaks tehnika ja meetodid tulemuslikuks teavitamiseks 

sellest, kuidas ühtekuuluvuspoliitika annab käegakatsutavaid tulemusi ELi kodanike 

igapäevaelus; kutsub korraldusasutusi ja toetusesaajaid üles teavitama aktiivselt ja 

süstemaatiliselt poliitika tulemustest, kasust ja pikaajalisest mõjust, võttes seejuures 

arvesse projektide arendamise eri etappe; 

14. märgib, et võttes arvesse traditsioonilistes ja tänapäevastes meediakanalites edastatava 

teabe hulka ja kvaliteeti, ei piisa enam lihtsalt komisjoni logo projekti kirjeldusse 

paigutamisest; kutsub komisjoni üles töötama välja tõhusamaid tuvastusvahendeid;  

15. tervitab käimasolevaid konkreetseid teavitustegevusi, nagu kampaania „Euroopa minu 

piirkonnas“, tulemuskeskset ELi eelarvet käsitlevat komisjoni veebirakendust „EU 

Budget for Results“, koostöö regionaalvõrguga CIRCOM Regional1, programm 

„Kodanike Euroopa“ ning võimalused, mida pakub vastloodud Euroopa 

solidaarsuskorpus; rõhutab lisaks Europe Directi teabekeskuste tähtsat rolli 

detsentraliseeritud teavitamises, et suurendada teadlikkust ühtekuuluvuspoliitika mõjust 

kohapeal nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil; rõhutab lisaks vajadust suunata 

jõupingutused suhtlemisele õpilaste ja ajakirjanikega kui potentsiaalsete teabe 

vahendajatega, samuti teavitamiskampaaniate geograafilise tasakaalu tagamisele; 

16. rõhutab vajadust kohandada ühissätete määruses (EL) 1303/2013 sätestatud 

teavitamiskorda; kutsub komisjoni üles kaaluma võimalikku lisaväärtust, mida pakub 

tehnilise abi raames spetsiaalse teavitamise rahastamispaketi ettenägemine ning 

vajaduse korral ühtekuuluvuspoliitika projektide siduvate avalikustamis- ja teabenõuete 

arvu suurendamine; kutsub komisjoni üles andma 2017. aastal selgeid juhiseid selle 

kohta, kuidas saaks praegusel rahastamisperioodil tehnilist abi kasutada teavitamiseks, 

et tagada kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ning muudele toetusesaajatele 

                                                 
1 Euroopa piirkondlike avalik-õiguslike telekanalite kutseliit. 
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õiguskindlus; kordab lisaks, et tavapärased teavitamis- ja reklaamistandardid, mis on 

küll sobivad struktuuriliste ja tehnoloogiliste investeeringute puhul, ei ole sama tõhusad 

inimkapitali tehtavate immateriaalsete investeeringute puhul; 

17. rõhutab vajadust seada teavitamine ELi ühtekuuluvuspoliitika prioriteetide hierarhias 

selgemalt esikohale, eriti haldustöötajate seas, kes ei vastuta otseselt teavitamise eest, 

ning integreerida teavitamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

tavamenetlusse; nõuab rohkem professionaalsust teavitamise valdkonnas, eeskätt 

kohalikule tasandile suundumise ja ELi žargooni vältimise teel; 

18. väljendab heameelt 2007.–2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide 

järelhindamise üle komisjoni poolt, kuna need on suurepärased allikad saavutatud 

tulemustest ja elluviidud mõjust teavitamiseks; võtab teatavaks Visegrádi riikide 

algatuse, mis käsitleb ühtekuuluvuspoliitika mõjusid EL-15 riikides1, ning kutsub 

komisjoni üles koostama laiema objektiivse uuringu EL-28 tasandil; kutsub lisaks 

komisjoni tungivalt üles eristama oma teavitamisstrateegiates netomaksjatest ja 

netotoetusesaajatest liikmesriike ning rõhutama ühtekuuluvuspoliitika konkreetset kasu: 

reaalmajanduse toetamine, ettevõtluse ja innovatsiooni edendamine, majanduskasvu ja 

töökohtade loomine kõigis ELi piirkondades ning kogukonna- ja majandustaristu 

parandamine nii otseinvesteeringute kui ka otsese ja kaudse ekspordi (välismõjud) 

kaudu; 

19. kutsub komisjoni ja korraldusasutusi üles selgitama välja viise, kuidas hõlbustada ja 

standardida juurdepääsu teabele, vahetada teadmisi ja häid tavasid teavitamisstrateegiate 

teemal, et kasutada paremini ära olemasolevaid kogemusi ning suurendada 

rahastamisvõimaluste läbipaistvust ja nähtavust; 

20. peab tervitatavaks, et käimasoleval programmitöö perioodil võetakse kasutusele e-

ühtekuuluvuse vahend, mille eesmärk on lihtsustada ja ühtlustada Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rakendamist; rõhutab selle suutlikkust aidata tõhusalt parandada 

teabele juurdepääsu, programmide arengu jälgimist ning kasulike sidemete loomist 

sidusrühmade vahel; 

21. on arvamusel, et on vajadus tõhustatud teavitamise järele uute meediakanalite kaudu, 

mis eeldab sellise digitaal- ja sotsiaalmeediaplatvormide jaoks mõeldud strateegia 

väljatöötamist, mille eesmärk on teavitada kodanikke ja anda neile võimalus väljendada 

oma vajadusi, keskendudes lõppkasutajateni jõudmisele erinevate vahendite nagu 

interaktiivsete veebipõhiste vahendite kaudu, töötades välja juurdepääsetavamad 

mobiilsidepõhised sisu ja rakendused ning tagades teabe kohandamise eri 

vanuserühmadele ja kättesaadavuse eri keeltes, kui see on asjakohane; kutsub 

korraldusasutusi üles esitama asjaomastele peadirektoraatidele ajakohast teavet 

finantsandmete ja saavutuste ning investeeringute kohta, selleks et pakkuda 

ajakirjanikele Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide avatud andmete platvormil 

kergesti loetavat andmeid ja graafikuid; nõuab, et RegioStarsi eeskujul käivitataks 

algatused parimatele projektidele piirkondlike auhindade andmiseks; 

                                                 
1 Poola majandusarenguministeeriumi tellitud aruanne „How do EU-15 Member States benefit from the 

Cohesion Policy in the V4?“ („Kuidas saavad EL-15 liikmesriigid kasu ühtekuuluvuspoliitika rakendamisest 

Visegrádi riikides“), mis koostati ühtekuuluvuspoliitika rakendamisest Visegrádi riikides EL-15 riikidele 

tuleneva kasu järelhindamise ja prognoosi raames. 
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22. soovitab lisaks parandada käimasolevate teavitamistegevuste jälgimist ja hindamist ning 

teeb ettepaneku luua mitme tasandi osalejaid hõlmavad piirkondlikud teavitamise 

rakkerühmad; 

23. rõhutab, kui oluline on Euroopa partnerluse käitumisjuhend ja partnerluse põhimõtte 

roll ühtekuuluvuspoliitikale ühise pühendumise ning selle isevastutuse suurendamisel; 

nõuab, et tugevdataks avaliku sektori asutuste, võimalike toetusesaajate, erasektori, 

kodanikuühiskonna ja kodanike vahelisi sidemeid avatud dialoogi kaudu ning 

rakendamise ajal muudetaks vajaduse korral partnerluste koosseisu, et tagada 

kogukonna huve esindavate partnerite õige tasakaal protsessi igas etapis; 

24. väljendab heameelt ELi linnaarengu tegevuskavas välja pakutud mitmetasandilise ja 

paljusid sidusrühmi hõlmava koostöö uuendusliku mudeli üle ning soovitab kasutada 

seda võimaluse korral ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel; 

25. rõhutab vajadust tugevdada piiriülese ja piirkondadevahelise koostöö (sealhulgas 

käimasolevate makropiirkondlike strateegiate – mis tuleks muuta ELi kodanikele 

nähtavamaks – tasandil) teavitamismõõdet heade tavade ja investeeringutega seotud 

edulugude ja võimaluste levitamise abil; 

2020. aasta järgse teavitamise edendamine ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas  

26. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama ELi ühtekuuluvuspoliitika 

rahastamisvahendite atraktiivsust täiendava lihtsustamise ja ülemääraste nõuete 

kehtestamise piiramise teel ning kaaluma eeskirjade ja juhiste keerukuse ja vajaduse 

korral nende arvu vähendamist, arvestades Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

toetusesaajate huvides toimuva lihtsustamise jälgimiseks loodud kõrgetasemelise 

sõltumatute ekspertide rühma hiljutist soovitust; 

27. võttes arvesse seda, kuidas ELi ühtekuuluvuspoliitika aitab kaasa Euroopa 

integratsiooni projekti positiivsele omaksvõtmisele, palub komisjonil kaaluda 

kohustusliku teavitamisvälja lisamist projektide taotlusvormidesse teavitamiseks 

eraldatud rahastamispaketi kaudu tehnilise abi laialdasema kasutamise raames 

programmi tasandil, vältides seejuures piirangute suurendamist ja tagades vajaliku 

paindlikkuse; kutsub lisaks korraldusasutusi ning kohalikke ja piirkondlikke 

ametiasutusi üles parandama projektide lõpptulemustest teavitamise kvaliteeti; 

28. rõhutab, et tingimata tuleb laiendada liidu dialoogi kodanikega, kujundada ümber 

teavitamiskanalid ja -strateegiad ning – võttes arvesse sotsiaalvõrgustike ja uute 

digitaaltehnoloogiate pakutavaid võimalusi – kohandada sõnumid kohaliku ja 

piirkondliku taustaga; rõhutab lisaks kodanikuühiskonna sidusrühmade võimalikku rolli 

teavitajatena; kordab siiski, et haridussisu on sama tähtis kui meediastrateegiad ja 

edendamine eri platvormide abil; 

29. rõhutab teavitamise ja nähtavuse kontekstis vajadust poliitika edasise lihtsustamise 

järele pärast 2020. aastat, muu hulgas seoses ühise halduse ja auditisüsteemidega, et 

leida õige tasakaal poliitika tulemustele suunatuse ja kontrollide sobiva arvu ning 

lihtsustatud menetluste vahel; 

30. nõuab partnerluse põhimõtte edasist tugevdamist 2020. aasta järgse programmitöö 
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perioodi raamistikus; on veendunud, et sidusrühmade, nende seas kodanikuühiskonda 

esindavate organisatsioonide aktiivne kaasamine partnerluslepingu ja rakenduskavade 

üle läbirääkimiste pidamise ning nende rakendamise protsessi võib aidata suurendada 

isevastutust ja läbipaistvust poliitika rakendamisel ning samuti tuua kaasa poliitika 

parema elluviimise ELi eelarve seisukohast; kutsub liikmesriike seetõttu üles kaaluma 

olemasolevate kaasava juhtimise mudelite rakendamist, millega tuuakse kokku kõik 

asjaomased sotsiaalpartnerid ja hõlmatakse sidusrühmi kaasavasse eelarvestusprotsessi, 

et määrata kindlaks eraldatud vahendid riikliku, piirkondliku ja kohaliku 

kaasrahastamise jaoks juhtudel, kui see on asjakohane, et suurendada vastastikust 

usaldust ja kodanike kaasamist avaliku sektori kulutusi käsitlevatesse otsustesse; 

soovitab lisaks kaasata tulemuste hindamisse toetusesaajad ja eri sidusrühmad, et 

koguda asjakohaseid andmeid, mis võivad aidata edendada aktiivset osalust tulevastes 

meetmetes ja nende nähtavust; 

31. nõuab lisaks linna- ja maapiirkondade koostöö tihendamist, et töötada välja 

territoriaalsed partnerlused linnade ja maapiirkondade vahel, kasutades täiel määral ära 

ELi rahaliste vahendite koostoime potentsiaali ning tuginedes linnapiirkondade 

eksperditeadmistele ja nende suuremale suutlikkusele rahaliste vahendite haldamisel;  

32. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid keskenduksid lisaks oma teavitamise 

tegevuskavades eri peadirektoraatide, ministeeriumide ja eri tasandite teabeedastajate 

vahelise koostöö tugevdamisele ning sihtrühmadest ülevaate koostamisele, et töötada 

välja kohandatud sõnumid eri sihtrühmade jaoks ja need edastada eesmärgiga jõuda 

vahetumalt kodanikeni kohapeal ja teavitada neid paremini; 

33. rõhutab sellega seoses kultuurilise muutuse tähtsust, kuna teavitamine on kõigi 

asjaomaste osalejate kohustus ning toetusesaajad ise on muutumas peamisteks 

teabeedastajateks; 

34. palub lisaks komisjonil ja liikmesriikidel tugevdada juba olemasolevate teavitamis- ja 

teabevõrgustike rolli ja positsiooni ning kasutada ühtekuuluvuspoliitika rakendamise 

valdkonnas ELi e-side platvormi, et koguda kõik asjakohased andmed Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide projektide kohta, mis võimaldab lõppkasutajatel 

anda rakendamisprotsessi ja saavutatud tulemuste kohta tagasisidet, mis ei piirduks 

projekti ja tehtud kulutuste napi kirjeldusega; on seisukohal, et selline platvorm 

lihtsustaks ka ühtekuuluvuspoliitikast teavitamise tõhususe hindamist; 

° 

° ° 

35. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

Regioonide Komiteele ning liikmesriikide rahvus- ja piirkondlikele parlamentidele. 
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SELETUSKIRI 

Ühtekuuluvuspoliitika on oma 351,8 miljardi euro suuruse eelarvega liidu majanduskasvu 

investeerimise kõige olulisem vahend, mis mõjutab kõiki ELi piirkondi ja kodanikke. 

Ühtekuuluvuspoliitika investeeringud koos riikliku kaasrahastamisega moodustasid 

keskmiselt 15 % kogu avaliku sektori investeeringutest EL-28 riikides, ulatudes mõnes 

liikmesriigis 60–80 %ni, ning andsid seeläbi liikmesriikide majandusse olulise panuse. 

 

Ühtekuuluvuspoliitika instrumendid on osutunud kasulikuks ja tõhusaks vahendiks rahaliste 

vahendite vaesematesse ja majanduskriisist kõige rohkem mõjutatud piirkondadesse 

suunamisel ning peamistesse majanduskasvu ja töökohtade loomist edendavatesse sektoritesse 

investeerimisel.  

 

Lisaks oma põhirollile, milleks on ELi piirkondade vaheliste erinevuste vähendamine, on 

ühtekuuluvuspoliitika ning selle koostoime teadus- ja arendustegevuse vahenditega aidanud 

oluliselt kaasa aruka spetsialiseerumise platvormide väljatöötamisele ning innovatsiooni ja 

tippteaduse edendamisele kõigis ELi piirkondades. 

 

Kuigi ühtekuuluvuspoliitika põhiprioriteet on endiselt vähem arenenud piirkondade 

toetamine, keskendub see ka majanduskasvu ja konkurentsivõime suurendamisele 

arenenumates piirkondades. Seega pakuvad vähem jõukamatesse piirkondadesse tehtavad 

investeeringud võimalusi ka arenenumatele piirkondadele1. 

 

ELi rahastamispoliitika mõjutab kõiki ELi kodanikke; siiski ei teavitata alati piisavalt 

tulemustest, mis puudutab seda, millises ulatuses Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

investeeringud on muutnud ELi kodanike igapäevaelu. Seetõttu esitatakse raportis 

ettepanekud ühtekuuluvuspoliitika investeeringute tulemustest teavitamise uute viiside kohta. 

 

Brexiti järel ning seoses populistlike liikumiste esilekerkimisega kogu Euroopas on olemas 

tungiv vajadus kujundada ümber teavitamismeetodid, mille abil võidelda Euroopa-vastase ja 

euroskeptilise retoorika vastu ning saata kodanikele selge sõnum, eesmärgiga taastada usaldus 

Euroopa projekti ühise visiooni vastu. 

 

Algatusraporti eesmärk on analüüsida tegelikke kogemusi ja tööd struktuuri- ja 

investeerimisfondide nähtavuse suurendamise alal ning selles pakutakse välja lähenemisviis 

siduda ühtekuuluvuspoliitika instrumendid kohalike poliitikameetmetega, et suurendada 

kohaliku tasandi otsuste tõhusust, arendades kaasavat juhtimist kui tõhusat vahendit Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide nähtavuse suurendamiseks.  

 

Lisaks hinnatakse raportis seda, kuidas oleks võimalik suurendada sotsiaalmeedia kaudu 

toimuva teavitamise mõju, võttes arvesse meediasisu demokratiseerimist.  

 

Raporti projektiga soovitakse samuti julgustada üldsuse toetust ja kaasata kohalikke 

kogukondi otsuste tegemisse, vajaduse korral kaasava eelarvestamise kaudu ning 

avalikkusega konsulteerimise ja muude vahendite abil. EL peaks keskenduma uute viiside 

kindlakstegemisele isevastutuse suurendamiseks nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, tuues 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-

investment/factsheet/en.pdf. 
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kokku kõik asjakohased sotsiaalpartnerid kõigis ühtekuuluvuspoliitika rakendamisega seotud 

etappides.1 

Kuigi on märke majanduse elavnemisest, ELi sotsiaalkriis siiski jätkub. Kohalikesse 

arenguprojektidesse kaasatud sidusrühmade esitatud arvamused ja lahendused ning 

korrapärane dialoog ja koostöö kodanikuühiskonnaga aitavad tagada valitsuse poliitika 

vastutust ja legitiimsust. 

 

Partnerid peavad võtma ühise vastutuse tugevama ELi ja üha rohkem ühendatud maailma 

nimel, samal ajal on mitmetasandilise valitsemise struktuuri2 arendamine väga oluline 

strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide elluviimisel.  

 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide projektide toetusesaajad peavad täitma oma rolli 

ühtekuuluvuspoliitika nö saadikutena. 

 

                                                 
1 Van den Brande aruanne „Multilevel Governance and Partnership“ („Mitmetasandiline valitsemine ja 

partnerlus“), Euroopa Komisjon, 2014. 
2 Komisjoni töödokument „Konsulteerimine tulevase ELi 2020. aasta strateegia üle“, COM(2009)647/3. 
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12.5.2017 

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS 

regionaalarengukomisjonile 

partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamise kohta Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide toimimises 

(2016/2304(INI)) 

Arvamuse koostaja: Jan Olbrycht 

 

 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et kuigi ühissätete määruses määratletakse täpselt liikmesriikide ning Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondidest (ESI) kaasrahastatavate projektide rakendamisega 

tegelevate korraldusasutuste teabe- ja teavitamiskohustused, puuduvad konkreetsed sätted, 

mis tagaksid nende tegevuste jaoks ette nähtud rahastamispaketi olemasolu liidu või 

liikmesriikide tasandil; 

2. märgib murega, et on märgatav lõhe ühelt poolt ühtekuuluvuspoliitiliste sekkumiste 

dokumenteeritud tulemuste ja ühtekuuluvuspoliitika üldise lisandväärtuse ning teiselt 

poolt selle vahel, kuidas tajutakse ja tunnustatakse ELi rahastatud projekte kohapeal; on 

veendunud, et see lõhe tuleb kiiresti kõrvaldada, eriti arvestades suurenenud skeptilisust 

seoses ELiga, mida võib praegu näha paljudes liikmesriikides; palub, et komisjon eraldaks 

piisaval hulgal rahalisi vahendeid RegioStars auhinna ulatuse laiendamiseks, et kõikides 

liikmesriikides toimuksid igal aastal konkursid parimate piirkondlikul tasandil ellu 

viidavate projektide autasustamiseks; on seisukohal, et selline algatus võimaldaks 

ühtekuuluvuspoliitika algatuste parimaid näiteid meedias kajastada ja laiemale üldsusele 

märgatavaks teha; 

3. rõhutab, et partnerluse põhimõte võimaldab suurendada ühtekuuluvuspoliitika isevastutust 

ja pühendumist selle poliitika tulemuste paremale levitamisele; 

4. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika rakendamise eeskirjade lihtsustamise vajadust ning vajadust 

säilitada usaldusväärne finantsjuhtimine, millest teavitatakse ühtlasi nõuetekohaselt 

avalikkust; 
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5. kutsub komisjoni üles kaaluma rahastamispaketi eraldamist teabe- ja 

teavitamistegevusteks osana Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud 

tehnilisest abist; on seisukohal, et selleks pakub suurepärast võimalust käimasolev 

ühissätete määruse läbivaatamine, mida tehakse mitmeaastase finantsraamistiku 

läbivaatamise/muutmise paketi osana esitatud lihtsustamise raames; nõuab, et riiklikud, 

piirkondlikud ja kohalikud korraldusasutused kohandaksid oma sisestruktuure, et 

parandada teabevahetust ning kasutada seejärel võimalikult tõhusalt ära Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide edendamiseks eraldatud rahalisi vahendeid; 

6. on seisukohal, et sidusrühmade suurem kaasatus ja Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide parem nähtavus võiksid suurendada liikmesriikide esitatavate 

projektitaotluste arvu ja seega vähendada ELi eelarve alakasutust; 

7. märgib siiski, et suhtumine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidesse ei parane 

pelgalt teavitus- ja teabevahetustegevuste tulemusel, vaid nende fondidega loodava 

mõõdetava ja materiaalse lisaväärtuse tulemusel. 
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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et ELi rahastatud projektide nähtavuse suurendamine võib olla 

varimajandusega võitlemise alustala; 

B. arvestades, et ELi struktuuri- ja investeerimisfondide nähtavuse suurendamine sarnase ja 

seeläbi võrreldava teabe- ja kommunikatsioonistrateegia abil aitab saavutada suure 

koostoime ja suuremad tõhususe võimalused kõikide fondide jaoks; 

1. tuletab meelde, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid hõlmavad viit eri fondi, 

mille eesmärk on parandada Euroopa kodanike elukvaliteeti; toonitab, kui olulised on 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ja eelkõige Euroopa Sotsiaalfond (ESF), mis 

on osutunud üheks tähtsaimaks avalikuks vahendiks kasvu, töökohtade ja sotsiaalse 

kaasatuse edendamisel ning piirkondadevaheliste erinevuste vähendamisel, eriti kõige 

ebasoodsamas olukorras olevate piirkondade ja inimeste jaoks; toonitab ESFi lisaväärtust 

ning vajadust töötada välja kommunikatsioonikavad selle nähtavusse investeeritavate 

vahendite otstarbekaks kasutamiseks; 

2. märgib murelikult, et 2015. aastal oli ainult 34 % eurooplastest kuulnud oma 

elamispiirkonna tingimusi parandavatest, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu ning 

kvaliteetset tööhõivet edendavatest ELi kaasrahastatavatest projektidest, ning et see 

osakaal on püsinud muutumatuna alates 2010. aasta juunist1, ja et 2015. aastal märkis 75 

% isikutest, kes nimetatud rahalistest vahenditest teadlikud olid, et rahastamisel oli 

                                                 
1 Eurobaromeetri kiiruuring 423: kodanike teadlikkus ja arusaam ELi regionaalpoliitikast. 
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positiivne mõju, ning üksnes 9 % oli arvamusel, et see mõju oli negatiivne; rõhutab 

seepärast tungivat vajadust parandada kodanikele suunatud teavitamisstrateegiaid, mis on 

eriti oluline ajal, mil probleeme põhjustab natsionalism ja levib negatiivne suhtumine 

Euroopa projekti; 

3. palub komisjonil tihedas koostöös kohalike, piirkondlike ja riiklike asutustega ning 

asjaomaste huvirühmadega regulaarselt kontrollida, et kõik teavet ja kommunikatsiooni 

käsitlevad õiguslikud sätted oleksid rakendatud põhjalikult, et tagada institutsioonilise 

teabevahetuse, sotsiaalmeedia ja muu mitteametliku teabevahetuse kaudu läbipaistvus ja 

teabe laialdane levitamine fondide saavutuste kohta, pöörates erilist tähelepanu haavatavas 

olukorras toetusesaajate rühmadele ning parimate tavade vahetamisele asutuste ja 

fondidest toetuse saajate vahel; 

4. rõhutab, kui tähtis on ELi lisaväärtus, mis on üks peamisi põhimõtteid, mille suhtes tuleks 

kulutamisvõimalusi ELi tasandil hinnata; on sellega seoses veendunud, et Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid tuleb kasutada viisil, mis lisab väärtust 

liikmesriikide poolt juba tehtud tööle, mitte ei asenda riiklikke lähenemisi; 

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel parandada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

nähtavust, esildades tõhusaid kommunikatsiooni- ja sihipäraseid meetmeid, mis 

demonstreerivad parimal viisil nende fondide positiivset panust, projektide Euroopa 

lisaväärtust ning seda, kuidas kõnealused fondid on positiivselt kaasa aidanud Euroopa 

kodanike elu parandamisele kohapeal, eelkõige seoses töökohtade loomise ja sotsiaalse 

lõimumisega, ning võimalusi, mida Euroopa Sotsiaalfond pakub eelkõige sotsiaalse 

kaasamise ja tööhõive valdkonnas, pakkudes selleks sihipärast ja üksikasjalikku 

institutsioonilist teavet (k.a teabeüritused) saavutatud tulemuste ja elluviidud projektide 

kohta; tuletab meelde mitmekordistavat mõju, mida pakub kodanikuühiskonna aktiivne 

osalemine ELi toetusprogrammide arendamises ja rakendamises; 

6. juhib tähelepanu sotsiaalmeedia suurenevale tähtsusele ja ka Euroopa-vastase propaganda 

levitamisele internetis; kutsub komisjoni, liikmesriike ja kõiki sidusrühmi üles kasutama 

parimal viisil ära uusi teavitusmeetodeid, et suurendada Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide nähtavust; toonitab, kui oluline on tagada kodanikele arusaadav keel 

ning soovitab kasutada rohkem selliseid käsitusi nagu nn lihtne keel; soovitab rohkem 

kasutada sotsiaalmeediat, et anda teavet ühtekuuluvuspoliitika saavutuste ja nende 

saavutuste kasutamisega seotud võimaluste kohta; 

7. rõhutab vajadust suurendada teadlikkust kõnealustest fondidest, et hoida ära 

natsionalistlikku suhtumist vahendi puhul, mis põhineb solidaarsusel kõige ebasoodsamas 

olukorras olevate piirkondadega või inimestega, kes solidaarsust kõige rohkem vajavad, 

nagu töötud või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevad isikud; 

8. nõuab, et komisjon edendaks partnerlusi, kokkuleppeid ja algatusi kõige olulisemate 

osalejate, näiteks sidusrühmade ja valitsusväliste organisatsioonide kasutatavate 

võrgustike ja sidekanalite kaudu; 

9. palub komisjonil läbi vaadata määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 115 ja XII lisas 

sisalduvad sätted, et võtta arvesse peamiselt inimkapitalile keskenduvate ESFi projektide 

eripära, pakkudes eelkõige võimalust rahastada ESFist toetatavate meetmete abil 

toimunud tegevuse ja saavutatud tulemuste konkreetset levitamist ja avaldamist, võttes 
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arvesse, et tavapärased kommunikatsiooni- ja reklaamistandardid, mis on küll sobivad 

struktuuriliste ja tehnoloogiliste investeeringute puhul, ei ole sama tõhusad 

mittemateriaalsete investeeringute puhul inimkapitali; 

10. palub komisjonil parema kasutusmäära tagamiseks (ilma et see mõjutaks vajalikke 

kontrolle ja auditeid) vähendada halduskoormust, eelkõige VKEde, mikroettevõtete ja 

kaugetes maapiirkondades asuvate äriühingute jaoks, et edendada nende suutlikkust luua 

töökohti ja majanduslikku lisaväärtust, ja kodanikuühiskonna organisatsioonide jaoks; 

rõhutab seejuures tasakaalu hoidmist toetuse saajate aruandluskohustuste ja Euroopa 

maksumaksjate suhtes eksisteerivate aruandluskohustuste vahel, et vastava fondi 

läbivaatamise ajal oleks piisavalt andmeid fondide eesmärkide parandamiseks; 

11. rõhutab, kui oluline on Euroopa partnerluse käitumisjuhend, millega reguleeritakse 

kohalike omavalitsuste, sotsiaalpartnerite ja muude sidusrühmade osalust kõikides 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kavandamise, rakendamise ja 

järelevalve etappides; tuletab meelde, et partnerluse põhimõttega tagatakse eelkõige seda, 

et programmitöös võetakse rohkem arvesse kodanike vajadusi ning seejuures 

konsulteeritakse sidusrühmadega ja integreeritakse nende panus; juhib tähelepanu 

asjaolule, et kodanikuühiskonna osalejad ja sotsiaalpartnerid peaksid olema juba varases 

etapis kaasatud ELi toetusprogrammide väljatöötamisprotsessi ning linnade ja piirkondade 

sidusrühmad peaksid etendama suuremat rolli elluviidavate programmide rakendamises; 

12. väljendab heameelt partnerluse põhimõtte parema kohaldamise üle Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide ajavahemikus 2014–2020 võrreldes ajavahemikuga 2007–2013, ning 

tunnistab Euroopa partnerluse käitumisjuhendi vastavat panust; märgib siiski, et mõned 

probleemid püsivad, eelkõige raskused kõigi asjaomaste sidusrühmade kaasamisel või 

liiga lühike aeg partnerite kaasamise tagamiseks; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

vaatama käitumisjuhendi eelnevat silmas pidades läbi ning tagama majandus- ja 

sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda esindavate organite täielikku ja tõhusat 

kaasamist partnerluslepingute ja programmide rakendamise igas etapis ning lihtsustama 

kogemuste ja heade tavade vahetamist; 

13. tunnistab, et ESF on hakanud tegelema uute probleemsete valdkondadega ja et 

sotsiaaldialoogi tuleb tõhustada; rõhutab, kui oluline on tagada ELi, liikmesriikide ja 

piirkondade tasandil sotsiaalpartnerite piisav osalemine, hõlbustades nende kaasatust 

kõikides Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutamise kavandamise, 

rakendamise, järelevalve ja hindamise etappides; kutsub komisjoni üles tagama ja jälgima, 

et sotsiaalpartneritele eraldatakse määruse (EL) nr 1304/2013 artikli 6 alusel piisavalt 

vahendeid; 

14. tuletab meelde varases etapis rahastamise ja projektide eelrahastamine võimestavat mõju 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise kaudu; 

15. rõhutab, kui oluline on kolmepoolne ESFi komitee, mis hõlbustab liikmesriikide jaoks 

ESFi haldamist, ja palub komisjonil kaaluda teiste Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide jaoks sarnaste komiteede loomist, võttes arvesse sotsiaaldialoogi 

poolt loodud lisaväärtust; 

16. rõhutab pagulaste integreerimise tähtsust, mis on pagulaskriisi järel kiirelt lahendamist 

vajav küsimus; nõuab sellega seoses asjakohaste rahaliste vahendite eraldamist, vahendite 
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paindlikku kasutamist ja asjakohasemat keskendumist riskirühmadele, et leevendada 

tõrjutuse ja sotsiaalsete pingete ohtu; 

17. kutsub komisjoni üles analüüsima ELi fondide investeerimise tegelikku mõju eelneva 

programmitöö perioodi jooksul ning tegema konkreetseid järeldusi positiivsete ja 

negatiivsete kogemuste kohta, käsitledes neid investeerimisprotsessile väärtuse lisamise 

lähtepunktina; 

18. kutsub komisjoni üles võtma kasutusele vahendid, millega saaks loodud töökohtade puhul 

hinnata lisaks kvantiteedile ka kvaliteeti, kuna ebakindlad töösuhted, mis ei paku piisavat 

kaitset, või lepingud, millega kaasneb töötajate ekspluateerimine, aitavad kaasa 

ühtekuuluvuspoliitikast negatiivse pildi kujundamisele; 

19. on seisukohal, et üks suurimaid probleeme on piirkondade ja partnerite suutlikkus 

kasutada ELi rahastamisvahendeid ja neile ligi pääseda; kutsub üles liikmesriike, kes seda 

veel teinud ei ole või on seda teinud vähesel määral, eraldama vajaliku osa ESFi 

vahenditest selleks, et tugevdada vajaduse korral avaliku sektori asutuste ja asjaomaste 

partnerite institutsioonilist suutlikkust, et tagada eelkõige tõhus partnerlus ja piisavate 

vahendite eraldamine; kutsub komisjoni üles tagama, et saavutatakse nii ESFi eelarvest 

20% eraldamine sotsiaalse kaasamise jaoks kui ka tagatud ESFi miinimumosa täielik 

saavutamine igas liikmesriigis; 

20. palub komisjonil tagada, et liikmesriigid teavad ESFi partnerluse kaasamisega seotud 

prioriteetide täpseid eesmärke, ning toetada liikmesriike parimate tavade väljaselgitamise 

ja levitamise kaudu nende prioriteetide elluviimisel; kutsub sellega seoses komisjoni üles 

jälgima ESFi programmide iga-aastases rakendamisaruandes liikmesriikide poolt sellega 

seoses läbiviidud tegevusega seotud edusamme ja lisama need sellesse aruandesse, 

eesmärgiga tagada piisavate rahaliste vahendite olemasolu nõude täitmine; 

21. nõuab, et tulemuste hindamisse kaasatakse toetusesaajad, kohalikud ja piirkondlikud 

omavalitsused, ühendused, sotsiaalpartnerid ja muud sidusrühmad, et oleks võimalik 

koguda asjakohaseid andmeid, eesmärgiga edendada aktiivset osalust tulevastes 

meetmetes ja nende nähtavust; 

22. rõhutab probleeme, mis on seotud valitsemissektori võla suurenemise tõttu mõne 

piirkonna ja omavalitsuse rahastamisest kõrvalejätmisega, kuna selline suurenemine on 

tavaliselt seotud keskvalitsuse tegevusega; 

23. kutsub liikmesriike üles tagama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide lihtsa ja 

läbipaistva haldamise; 

24. rõhutab, et nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil on eelkõige vaja parandada toetusesaajate 

huvides toimuvat lihtsustamist ning täpsemat suunamist, et nende vajadustele vastata; 

arvab, et sellega seoses peaksid sotsiaalpartnerid ja sidusrühmad panustama nii heade kui 

ka halbade tavade kindlakstegemisse ning aitama kaasa lihtsustamisvõimaluse loomisele 

oma liikmesriigis; rõhutab, et lihtsustamise jõupingutused ei peaks olema suunatud üksnes 

toetusesaajatele, ning kutsub komisjoni üles suunama oma lihtsustamise alased 

jõupingutused ka ühtekuuluvuspoliitika haldamise ja rakendamise eest vastutavatele 

isikutele; 
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25. rõhutab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide mõju ja lisaväärtuse saavutamiseks 

ei saa ühe mõõdupuuga lähenemine praktikas toimida, ja et lisaks kvantitatiivsele 

analüüsile tuleks kasutusele võtta mõjunäitajad; nõuab Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rahastatavatele programmidele vajaliku paindlikkuse andmist, mis 

võimaldaks liikmeriikidel ja partnerorganisatsioonidel rakendada individuaalset toetust 

kooskõlas kohalike vajadustega ilma auditeerimist ja kontrolli ohtu seadmata; on 

arvamusel, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid peaksid tegelema konkreetsete 

olukordadega ning võtma arvesse erinevat sotsiaalset ja majanduslikku tegelikkust. 
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