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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamise kohta ELi piirialadel  

(2018/2054(INI)) 

Euroopa Parlament,  

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklit 3 ning Euroopa Liidu 

toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikleid 4, 162, 174–178 ja 349, 

– 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 

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 1083/20061, 

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

nr 1299/2013 erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse 

andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil2, 

– võttes arvesse määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse 

(ETKR) kohta3, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiivi 

2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius4, 

– võttes arvesse komisjoni 20. septembri 2017. aasta teatist „Majanduskasvu ja 

ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel“ (COM(2017)0534), 

– võttes arvesse komisjoni talituste 20. septembri 2017. aasta töödokumenti, mis on 

lisatud komisjoni teatisele „Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi 

piirialadel“ (SWD(2017)0307), 

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2018. aasta resolutsiooni ELi mahajäänud piirkondade 

kohta5, 

– võttes arvesse oma 17. aprilli 2018. aasta resolutsiooni majandusliku, sotsiaalse ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Komisjoni 

seitsmenda aruande kohta6, 

– võttes arvesse oma 13. juuni 2017. aasta resolutsiooni ELi ühtekuuluvuspoliitika 

                                                 
1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 320. 
2 ELT L 347, 20.12.2013, lk 259. 
3 ELT L 210, 31.7.2006, lk 19. 
4 ELT L 88, 4.4.2011, lk 45. 
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0067. 
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0105. 
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põhielementide kohta pärast 2020. aastat1, 

– võttes arvesse oma 13. juuni 2017. aasta resolutsiooni partnerite osaluse ja nähtavuse 

suurendamise kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises2, 

– võttes arvesse oma 18. mai 2017. aasta resolutsiooni õige rahastamisvahendite 

kombinatsiooni kohta Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste 

tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas3, 

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

majanduskasvu elavdamisse investeerimise ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide panuse maksimeerimise kohta: hinnang ühissätete määruse artikli 

16 lõike 3 kohasele aruandele4, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 8. veebruari 2017. aasta arvamust „Puuduvad 

transpordiühendused piirialadel“5, 

– võttes arvesse oma 13. septembri 2016. aasta resolutsiooni ühtekuuluvuspoliitika ning 

aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiate (RIS3) kohta6, 

– võttes arvesse oma 13. septembri 2016. aasta resolutsiooni Euroopa territoriaalse 

koostöö parimate tavade ja innovatiivsete meetmete kohta7, 

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

vahendite kohta ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed 

investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng8, 

– võttes arvesse toetusesaajate jaoks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele 

juurdepääsu lihtsustamisega tegeleva kõrgetasemelise töörühma järeldusi ja soovitusi, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni 

arvamust (A8-0266/2018), 

A. arvestades, et Euroopa Liidul ja selle Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) 

kuuluvatel vahetutel naaberriikidel on 40 maismaa-sisepiiri ning ELi-sisest piiriala, mis 

moodustavad 40 % liidu territooriumist, kus elab ligikaudu 30 % ELi elanikkonnast ja 

toodetakse ligi kolmandik ELi SKPst; 

B. arvestades, et piirialade, eelkõige hõredamalt asustatud piirialade sotsiaalse ja 

majandusliku arengu tingimused kalduvad olema halvemad, nende majandustulemused 

on üldiselt halvemad kui liikmesriikide teistel piirkondadel ja nende 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0254.  
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0245. 
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0222.  
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0053.  
5 ELT C 207, 30.6.2017, lk 19. 
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0320.  
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0321. 
8 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0211. 
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majanduspotentsiaali ei kasutata täies ulatuses; 

C. arvestades, et piirialade majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust nii 

ELis kui ka väljaspool seda piiravad ka füüsilised ja geograafilised takistused, eriti 

mägipiirkondade puhul; 

D. arvestades, et hoolimata juba tehtud pingutustest on endiselt takistusi – peamiselt 

halduslikke, keelelisi ja õiguslikke tõkkeid –, mis pärsivad majanduslikku ja sotsiaalset 

arengut ning ühtekuuluvust piirialade vahel ja sees; 

E. arvestades, et Euroopa Komisjoni 2017. aasta hinnangu kohaselt tooks ainuüksi 20 % 

olemasolevate takistuste eemaldamine piirialadel kaasa nende piirkondade SKP 

suurenemise 2 % ehk ligikaudu 91 miljardi euro võrra, mis tähendaks umbes ühte 

miljonit uut töökohta; arvestades, et on laialdaselt teada, et territoriaalne koostöö, sh 

piiriülene koostöö, annab tõelist ja nähtavat lisaväärtust eelkõige sisepiirialadel 

elavatele ELi kodanikele; 

F. arvestades, et mõnes teises ELi riigis töötavate piiriüleste töötajate ja üliõpilaste 

koguarv on umbkaudu 2 miljonit, neist 1,3 miljonit töötajat, kes moodustavad 0,6 % 

kõigist ELi 28 liikmesriigi töötajatest; 

G. arvestades, et praeguses mitmeaastases finantsraamistikus läheb 95 % üleeuroopalise 

transpordivõrgu (TEN-T) ja Euroopa ühendamise rahastu (CEF) vahenditest TEN-T 

põhikoridoridele, samas kui globaalse võrgu väikesed projektid ja TEN-T võrguga 

ühendamise meetmed ei ole tihti kaasrahastamiseks või riikliku rahastuse saamiseks 

rahastamiskõlblikud, kuigi need on konkreetsete probleemide lahendamiseks ja 

piiriüleste sidemete ja piiriülese majandusruumi arendamiseks väga olulised; 

H. arvestades, et komisjon kavatseb esitada oma seisukoha ka sisemiste merepiirialade 

kohta; 

I. arvestades, et komisjoni seisukohavõttu vääriksid ka mitmetahulised probleemid, 

millega on tegemist ELi välis-merepiirialadel, sealhulgas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklis 174 nimetatud äärepoolseimates piirkondades, maapiirkondades, 

tööstuslikust üleminekust mõjutatud piirkondades ja nendes liidu piirkondades, mis 

kannatavad kõrvalise asukoha ja saarelise asendi või muude raskete ja püsivate 

ebasoodsate looduslike või demograafiliste tingimuste tõttu; 

1. kiidab heaks komisjoni teatise „Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi 

piirialadel“, mis on kaks aastat kestnud teadusuuringute ja dialoogi tulemus ning annab 

väärtusliku ülevaate ELi sisepiirialade ees seisvatest probleemidest ja takistustest; 

rõhutab sellega seoses heade tavade ja edulugude kasutamise ja avaldamise tähtsust, 

mida komisjoni ülalmainitud teatis tõendab, ning kutsub üles seda jätkama samalaadse 

analüüsiga ELi välispiirialade kohta; 

Püsivate takistuste kõrvaldamine 

2. juhib tähelepanu sellele, et avalike teenuste kättesaadavus ja edasiarendamine on 

sisepiiriüleste piirkondade elanike – kokku 150 miljoni inimese jaoks äärmiselt oluline, 

seda takistavad aga tihti mitmesugused õiguslikud ja halduslikud, sealhulgas keelelised 
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tõkked; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles suurendama pingutusi ja 

tugevdama koostööd nende takistuste kõrvaldamiseks ning edendama e-valitsuse 

kasutamist, eelkõige seoses tervishoiuteenuste, transpordi, elutähtsa füüsilise taristu 

rajamise, hariduse, kultuuri, spordi, kommunikatsiooni, tööjõu liikuvuse, keskkonna, 

reguleerimise ning piiriülese kaubanduse ja äritegevuse arendamisega; 

3. rõhutab, et piirialade probleemid ja ülesanded on mingil määral ühised, aga ka 

piirkonniti või liikmesriigiti erinevad ja sõltuvad asjaomase piirkonna konkreetsetest 

õiguslikest, halduslikest, majanduslikest ja geograafilistest iseärasustest, mille tõttu iga 

piirkonda tuleb vaadelda ja kohelda individuaalselt; tunnistab üldiselt piiriüleste 

piirkondade ühist arengupotentsiaali; soovitab seetõttu rakendada individualiseeritud, 

integreeritud ja kohapõhiseid lähenemis- ja toimimisviise, näiteks kogukonna juhitud 

kohalikku arengut; 

4. rõhutab, et liikmesriikide erinevad õigus- ja institutsioonilised raamistikud võivad 

põhjustada piirialadel õiguskindlusetust, mille tulemusel pikeneb vajaminev aeg ja 

suurenevad projektide rakendamise kulud, ning see kujutab endast lisatakistust 

piirialade kodanike, institutsioonide ja ettevõtjate jaoks, takistades sageli heade 

algatuste teokstegemist; rõhutab seetõttu, et soovitav on parem vastastikune täiendavus, 

parem koordineerimine ja kommunikatsioon, koostalitlusvõime ja tahe kõrvaldada 

takistused liikmesriikide vahel või vähemalt piirialade tasandil; 

5. tunnistab piiriüleste töötajate eriolukorda, kuna neid mõjutavad piirialadel esinevad 

probleemid kõige enam, sealhulgas eelkõige diplomite ja ümberõppega omandatud 

teiste kvalifikatsioonide tunnustamine, tervishoiu- ja transpordiküsimused ning vabu 

töökohti käsitleva teabe kättesaadavus, sotsiaalkindlustus- ja maksustamissüsteemid; 

kutsub sellega seoses liikmesriike üles suurendama pingutusi nende takistuste 

kõrvaldamiseks ning piirialade piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele suuremate 

volituste ja vahendite ning piisava paindlikkuse andmiseks eesmärgiga paremini 

koordineerida naaberriikide õigus- ja haldussüsteeme, et parandada piiriüleste töötajate 

elukvaliteeti; rõhutab sellega seoses, kui oluline on kogu ELis levitada ja kasutada häid 

tavasid; rõhutab, et piiriüleste töötajate ja ELi mittekuuluvatest riikidest pärit töötajate 

jaoks on probleemid veelgi keerukamad; 

6. juhib tähelepanu piirialadel toimuva äritegevusega seotud probleemidele, eelkõige kui 

need on seotud töö- ja kaubandusõigusaktide vastuvõtmise ja rakendamisega, 

maksustamise, riigihangete või sotsiaalkindlustussüsteemidega; kutsub liikmesriike ja 

piirkondi üles asjaomaseid õigusnorme paremini kooskõlastama või ühtlustama 

vastavalt piiriülestes piirkondades ilmevatele probleemidele ning edendama vastastikust 

täiendavust ja saavutama õigusraamistike lähendamine, et võimaldada suuremat 

paindlikkust riiklike õigusaktide rakendamisel ja parandada piiriüleseid küsimusi 

käsitleva teabe levitamist, nt kontrollipunktide loomise kaudu, et töötajatel ja ettevõtetel 

oleks võimalik oma kohustusi täielikult järgida ja oma õigusi täielikult kasutada 

kooskõlas selle liikmesriigi õigussüsteemiga, kus nad oma teenuseid osutavad; nõuab, et 

paremini kasutataks olemasolevaid lahendusi ja tagataks olemasolevate 

koostööstruktuuride rahastamine;  

7. väljendab pettumust selle pärast, et komisjoni teatis ei sisalda konkreetset hinnangut 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) kohta, sh lisatoetuse kohta, mida 
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neile pakkuda saab; on seisukohal, et VKEd kogevad piiriülestes suhetes erilisi 

probleeme, sealhulgas hulgas keele, haldussuutlikkuse ning kultuuriliste ja õiguslike 

erinevustega seonduvaid probleeme; rõhutab, et nende probleemide lahendamine on 

eriti oluline, kuna VKEd annavad tööd 67 %-le väljaspool finantssektorit töötavatest 

inimestest ning loovad 57 % lisaväärtusest1; 

8. juhib tähelepanu sellele, et piiriülestes piirkondades, eelkõige hõredama asustusega 

aladel, ei ole transport ja eriti piiriülesed avalikud transporditeenused ikka veel piisavalt 

arenenud ja koordineeritud – osalt puuduvate või kasutamata ühenduste tõttu – ning see 

takistab piiriülest liikuvust ja majandusliku arengu võimalusi; rõhutab lisaks, et väga 

raskelt mõjutab piiriülest transporditaristut ka keerukas regulatiiv- ja halduskord; 

rõhutab, et olemasolev potentsiaal säästva transpordi väljaarendamiseks põhineb 

esmajoones ühistranspordil, ning ootab selles osas komisjoni tulevast uuringut ELi 

sisepiiridel puuduvate raudteeühenduste kohta; rõhutab, et mis tahes selline uuring või 

tulevased soovitused peaksid põhinema muu hulgas kohalikelt, piirkondlikelt ja 

riiklikelt ametiasutustelt saadud teabel ja kogemustel ning nendes tuleks arvesse võtta 

kõiki ettepanekuid piiriüleseks koostööks ja, kui need on juba paigas, siis ettepanekuid 

paremateks piiriülesteks ühendusteks, ning kutsub piiriüleseid piirkondlikke 

ametiasutusi üles esitama ettepanekuid transpordivõrgustikes praegu esinevate lünkade 

ületamiseks; tuletab meelde, et osa olemasolevast raudteetaristust jääb toetuse 

puudumise tõttu kasutuseta seisma; rõhutab, et kohalikule ja piirkondlikule majandusele 

võib kasu tuua veeteede jätkuv arendamine; nõuab, et piiriäärsetes piirkondades 

puuduvate säästva transporditaristu ühenduste rajamiseks nähtaks ette Euroopa 

ühendamise rahastu piisava eelarvega tegevussuund; rõhutab vajadust kõrvaldada 

transpordiga seotud kitsaskohad, mis takistavad majandustegevust, näiteks transporti, 

turismi ja reisimist; 

9. märgib, et piiriüleste piirkondade atraktiivsus elu- ja investeerimiskeskkonnana sõltub 

suuresti nende elukvaliteedist, avalike ja kommertsteenuste kättesaadavusest inimestele 

ja ettevõtetele ning transpordi kvaliteedist, neid tingimusi on aga võimalik täita ja 

säilitada ainult juhul, kui mõlemal pool piiri asuvad riiklikud, piirkondlikud ja 

kohalikud ametiasutused ja ettevõtted teevad omavahel tihedat koostööd; 

10. avaldab kahetsust, et üksteisest erinevad ja keerukad menetlused tervishoiuteenuste 

eelloa saamiseks ning kasutuselolevad maksete ja hüvitiste meetodid, piiriüleselt 

spetsialistidega konsulteerivatele patsientidele osaks langev halduskoormus, vastuolud 

tehnoloogia kasutamisel ja patsiendi andmete jagamisel ning ühtlustatult kättesaadava 

teabe puudumine mitte ainult ei piira juurdepääsetavust mõlemal pool piiri ja pärsi 

seega tervishoiuasutuse täiemahulist kasutamist, vaid takistavad ka hädaabi- ja 

päästeteenistusi piiriüleste missioonide läbiviimisel; 

11. rõhutab ELi piirialade võimalikku rolli keskkonna ja keskkonnahoiu vallas, kuna 

keskkonnasaaste ja loodusõnnetused on tihti piiriülesed; toetab sellega seoses 

piiriüleseid keskkonnakaitseprojekte ELi välispiirialadel, sest nendel piirkondadel tuleb 

sageli tegemist teha keskkonnaprobleemidega, mis tulenevad ELi naaberriikide 

erinevatest keskkonnanormidest ja õiguskorrast; nõuab ka sisevete haldamise 

valdkonnas paremat koostööd ja kooskõlastamist, et vältida selliseid loodusõnnetusi 

                                                 
1 Aastaaruanne Euroopa VKEde kohta 2016/2017, lk 6. 
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nagu üleujutused; 

12. palub, et komisjon käsitleks viivitamata probleeme, mis tulenevad piirialade vahelistest 

füüsilistest ja geograafilistest tõketest; 

Koostöö ja usalduse suurendamine 

13. on seisukohal, et eri tasandite – kohalikust tasandist riigi tasandini, kodanikuühiskond 

kaasa arvatud – sidusrühmade vastastikune usaldus, poliitiline tahe ja paindlik 

lähenemisviis on olulised eespool nimetatud püsivatest takistustest jagusaamiseks; usub, 

et piirialade jaoks seisneb ühtekuuluvuspoliitika väärtus tööhõive ja majanduskasvu 

edendamises ning sellekohast tegevust tuleb algatada liidu, liikmesriikide, piirkondade 

ja kohalikul tasandil; nõuab seetõttu ametiasutuste paremat koostööd ja dialoogi, 

tõhusamat infovahetust ja laialdasemat parimate tavade vahetamist, eelkõige kohalikul 

ja piirkondlikul tasandil; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles sellist koostööd 

edendama ning koostööstruktuure rahastama, et tagada vastavatele kohalikele ja 

piirkondlikele ametiasutustele asjakohane tegevuslik ja rahaline autonoomia; 

14. rõhutab, kui olulised on haridus ja kultuur ning eelkõige võimalused suurendada 

pingutusi piirialadel mitmekeelsuse ja kultuuridevahelise dialoogi edendamiseks; 

rõhutab nende pürgimuste puhul koolide ja kohaliku massimeedia potentsiaali ning 

soovitab liikmesriikidel, piirkondadel ja kohalikel omavalitsustel võtta sisepiirialadel 

eelkoolist alates õppekavadesse naaberriikide keeled; rõhutab lisaks, et on oluline 

edendada mitmekeelset toimimisvalmidust kõikidel haldustasanditel; 

15. kutsub liikmesriike üles hõlbustama ja soodustama diplomite, sertifikaatide ning 

kutseõppe ja kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist ja paremat mõistmist 

naaberpiirkondade vahel; soovitab selleks õppekavadesse võtta konkreetsete oskuste 

õpe, et suurendada piiriüleseid töövõimalusi, sh oskuste valideerimist ja tunnustamist; 

16. soovitab võtta mitmesuguseid meetmeid eesmärgiga võidelda diskrimineerimise kõikide 

vormidega piirialadel ning kõrvaldada takistused, mis ei lase nõrgemas olukorras 

inimestel leida tööd ega ühiskonda integreeruda; toetab sellega seoses sotsiaalsete 

ettevõtete propageerimist ja arendamist piiraladel, sest see aitab luua töökohti, eriti 

nõrgemas olukorras inimrühmade jaoks, nagu noored töötud ja puudega inimesed; 

17. kiidab heaks ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–20201 kui vahendi, mis aitab 

jõuda tõhusa ja kaasava avaliku halduseni, ja tunnustab eelkõige selle kava väärtust 

piiraladel lihtsustamismeetmete rakendamiseks; märgib, et olemasolevate e-valitsuse 

süsteemide koostalitlusvõime on vajalik riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 

haldustasandil; on aga mures kava lünkliku rakendamise pärast mõnedes 

liikmesriikides; tunneb muret ka ametiasutuste elektrooniliste süsteemide sageli 

ebapiisava koostalitlusvõime ning välisettevõtjatele kättesaadavate veebipõhiste 

teenuste madala taseme pärast, mis raskendab äritegevuse alustamist teises riigis; nõuab 

seetõttu, et liikmesriigid rakendaksid naaberpiirkondadest pärit võimalike kasutajate 

jaoks oma e-teenuste kättesaadavuse lihtsustamiseks meetmeid, sh keelelisi vahendeid, 

ning palub piiriüleste piirkondade ametiasutustel luua elektroonilised portaalid 

                                                 
1 Komisjoni 19. aprilli 2016. aasta teatis „ELi e-valitsuse tegevuskava 2016–2020. Valitsussektori digitaalse 

arengu kiirendamine“ (COM(2016)0179). 



 

RR\1159519ET.docx 9/23 PE620.924v02-00 

 ET 

piiriüleste ärialgatuste arendamiseks; kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja 

kohalikke ametiasutusi üles suurendama pingutusi e-valitsuse projektide vallas, mis 

mõjutavad postiivselt piirialade kodanike elu ja tööd; 

18. märgib, et mõnedel sise- ja välispiirialadel on raskeid rändeprobleeme, ms sageli 

ületavad piirialade suutlikkuse, ja soovitab rahvusvahelise kaitse all olevate pagulaste 

integreerimisel asjakohaselt kasutada Interregi programme ning piirialade kohalikel ja 

piirkondlikel ametiasutustel vahetada häid kogemusi; rõhutab, et on vaja toetust ja 

koostööd Euroopa tasandil ning liikmesriikide valitsused peavad kohalikke ja 

piirkondlikke ametiasutusi nende probleemide lahendamisel toetama; 

19. nõuab, et komisjon esitaks oma käsituse selle kohta, kuidas tegeleda sisemiste 

merepiirialade ja välispiirialade ees seisvate probleemidega; nõuab, et ELi 

välispiirialade ja naaberriikide piirialade vaheliste piiriüleste projektide toetust 

suurendataks, seda eelkõige nende kolmandate riikide piirkondadele, kes osalevad 

ELiga integreerumise protsessis; kordab sellega seoses, et kõigi piirialade tunnusjooned 

ja probleemid on mõningal määral ühised, nõuavad aga diferentseeritud ja 

individualiseeritud lähenemist; rõhutab vajadust pöörata erilist tähelepanu ja anda 

piisavat toetust ELi välispiiridel asuvatele äärepoolseimatele piirkondadele; 

20. rõhutab, et tulevases ühtekuuluvuspoliitikas tuleks asjakohaselt arvesse võtta ja toetada 

neid Euroopa piirkondi, keda mõjutavad kõige enam Ühendkuningriigi EList lahkumise 

tagajärjed, eriti neid, kes asuvad selle tagajärjel ELi välispiiridel (mere- või 

maismaapiiridel); 

21. kutsub liikmesriike üles parandama piirialadel tervishoiuteenuste vastastikust 

täiendavust ning tagama tõelise koostöö piiriüleste hädaabiteenuste osutamisel, nagu 

tervishoiu-, politsei- ja tuletõrjeoperatsioonides, et tagada patsientide õiguste austamine, 

nagu on sätestatud piiriülese tervishoiu direktiivis, ning parandama teenuste 

kättesaadavust ja kvaliteeti; palub liikmesriikidel, piirkondadel ja kohalikel 

omavalitsustel sõlmida piiriülese tervishoiuteenuste alase koostöö kohta kahe- ja 

mitmepoolsed raamlepingud ning juhib sellega seoses tähelepanu nn ZOASTi aladele 

(Zones Organisées d'Accès aux Soins Transfrontaliers), kus piirialade kodanikele 

osutatakse määratud tervishoiuasutustes ilma haldus- või finantstõketeta 

tervishoiuteenuseid mõlemal pool piiri ning mis on saanud Euroopa piiriülese 

tervishoiualase koostöö võrdlusaluseks; 

22. palub, et komisjon uuriks võimalusi, kuidas suurendada koostööd ja ületada takistused, 

mis segavad välispiiridel piirkondlike suhete arendamist naaberpiirkondadega, eeskätt 

ELiga ühinema valmistuvate riikide piirkondadega; 

23. rõhutab väikesemahuliste ja piiriüleste projektide tähtsust, kuna need aitavad inimesi 

ühte siduda ja seeläbi kohalikuks arenguks uusi võimalusi luua; 

24. rõhutab, et oluline on teatud piirialade edulugudest õppida ja jätkuvalt neis sisalduvaid 

võimalusi kasutada; 

25. rõhutab spordi tähtsust piirialadel elavate kogukondade lõimumise lihtsustamise 

vahendina ning palub liikmesriikidel ja komisjonil eraldada territoriaalse koostöö 

programmide kaudu kohaliku sporditaristu rahastamiseks piisavalt vahendeid; 
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ELi vahendite kasutamine ühtekuuluvuse suurendamiseks  

26. rõhutab Euroopa territoriaalse koostöö programmide ja eelkõige piiriüleste 

koostööprogrammide väga olulist ja positiivset osa piirialade, sealhulgas merepiirialade 

ja välispiirialade majanduslikus ja sotsiaalses arengus ja ühtekuuluvuses; väljendab 

rahulolu selle üle, et Euroopa territoriaalne koostöö on olulise eesmärgina säilitatud 

komisjoni ettepanekus mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2021–2027 ja 

sellel on 2020. aasta järgses ühtekuuluvuspoliitikas selgemini nähtav osa, ning nõuab 

selle eelarve tunduvat suurendamist, eelkõige piiriülese tegevussuuna jaoks; rõhutab, et 

Euroopa territoriaalne koostöö annab märkimisväärset Euroopa lisaväärtust, ja palub 

nõukogul sellega seoses esitatud assigneeringute ettepanekud heaks kiita; rõhutab samal 

ajal vajadust lihtsustada programme, tagada Euroopa territoriaalse koostöö parem 

kooskõlastatus üldiste ELi eesmärkidega ja programmide paindlikkus, et paremini 

tegeleda kohalike ja piirkondlike probleemidega, vähendades kasusaajate 

halduskoormust ja hõlbustades piirüleste koostööprogrammide kaudu suuremate 

investeeringute tegemist säästvatesse taristuprojektidesse; kutsub piiriüleste piirkondade 

ametivõime üles nende programmide kaudu antavat toetust tõhusamalt ära kasutama; 

27. palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile regulaarselt aruande piiriülese koostöö 

valdkonnas kõrvaldatud takistuste kohta; soovitab komisjonil laiendada olemasolevate 

innovatiivsete vahendite kasutamist, kuna need aitavad kaasa piiriülese koostöö 

jätkuvale ajakohastamisele ja tihendamisele, näiteks piirikeskus, tugevdatud SOLVIT ja 

ühtne digivärav, ning nende eesmärk on korraldada oskusteavet ja nõustamist piiriüleste 

piirkondlike aspektide kohta, aga ka jätkata uute vahendite väljatöötamist; palub 

komisjonil ja liikmesriikidel muuta avaliku halduse vaikimisi võimalikult digitaalseks, 

et tagada piirialadel inimestele ja ettevõtetele algusest lõpuni digitaalsed avaliku sektori 

teenused; 

28. rõhutab, et oluline on, et komisjon koguks koostöös liikmesriikide, piirkondade ja 

kohalike omavalitsustega piiriülese suhtluse kohta teavet, et otsuste tegemise protsess 

oleks parem ja teadlikum, ning toetaks ja rahastaks katseprojekte, programme, 

uuringuid, analüüse ja territoriaalseid teadusuuringuid; 

29. nõuab, et piiraladega seonduvate probleemide lahendamiseks kasutataks paremini ELi 

makropiirkondlike strateegiate potentsiaali; 

30. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika peaks olema rohkem suunatud inimestesse 

investeerimisele, kuna piirialade majandust on võimalik ergutada efektiivsete 

kombineeritud investeeringutega innovatsiooni, inimkapitali, headesse 

valitsemistavadesse ja institutsioonilisse suutlikkusse; 

31. avaldab kahetsust, et Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse potentsiaali ei kasutata 

täiel määral, mille põhjuseks võivad olla osalt piirkondlike ja kohalike ametiasutuste 

kahtlused ja osalt nende hirm vastavate pädevuste üleandmise ees ning asjaolu, et nad ei 

ole endiselt üksteise pädevustest teadlikud; nõuab, et kiiresti selgitataks välja sellise 

olukorra muud võimalikud põhjused ja hakataks nendega tegelema; palub komisjonil 

esitada ettepanek meetmete kohta, mille abil ületada selle instrumendi tulemuslikku 

rakendamist takistavad asjaolud; tuletab meelde, et komisjoni peamine ülesanne 

Euroopa territoriaalse koostöö programmides peaks olema liikmesriikidevahelise 

koostöö hõlbustamine; 
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32. kutsub üles võtma arvesse mitmete olemasolevate ning ELi sise- ja välispiiride üleselt 

tegutsevate euroregioonide kogemusi, et parandada piirialade majandusliku ja sotsiaalse 

arengu võimalusi ning seal elavate inimeste elukvaliteeti; nõuab, et hinnataks 

euroregioonide tööd piirkondliku koostöö valdkonnas ning europiirkondade seost ELi 

piirialade algatuste ja tööga, eesmärgiga kooskõlastada ja optimeerida selles valdkonnas 

tehtud töö tulemusi; 

33. rõhutab, et territoriaalne mõju hindamine aitab paremini mõista poliitika ruumilist mõju; 

kutsub komisjoni üles kaaluma territoriaalse mõju hindamise osatähtsuse suurendamist 

ELi seadusandlike algatuste ettepanekute esitamisel; 

34. on kindlalt seisukohal, et Euroopa piiriülese koostöö konventsioon, mis võimaldaks 

territoriaalselt piiratud piiriülese taristu või teenuse (nt haigla või trammiliin) korral 

kohalda kahest või mitmest asjaomasest riigist ainult ühe riigi normatiivset raamistikku 

ja/või standardeid, aitaks piiriüleseid takistusi veelgi vähendada; tunnustab sellega 

seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu hiljuti avaldatud määruse-ettepanekut, mis 

käsitleb õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamise mehhanismi piiriüleses kontekstis 

(COM(2018)0373); 

35. ootab komisjoni võimalikku määruse-ettepanekut, mis käsitleb piiriülese koostöö 

haldamise vahendit, et hinnata selle kasulikkust asjaomaste piirkondade jaoks; 

° 

° ° 

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

liikmesriikide parlamentidele ja piirkondlikele parlamentidele, Regioonide Komiteele 

ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. 
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SELETUSKIRI 

 

Euroopa Liidu sisesed piirialad moodustavad ligikaudu 40 % liidu territooriumist ja neil 

aladel elab 150 miljonit eurooplast. Lisaks toodetakse neil aladel neljandik Euroopa SKPst. 

Nendest asjaoludest hoolimata on piirialadel tegemist püsivate takistustega, mis pärsivad 

nende majanduskasvu ja arengut. Seetõttu on nende majanduslik olukord halvem kui nende 

piirkondade oma, mis asuvad rohkem liikmesriikide keskel. 

 

Et leida sellele olukorrale selgitus ja pakkuda välja lahendusi, korraldas Euroopa Komisjon 

aastatel 2015–2017 piiriülese läbivaatuse, mis hõlmas õigus- ja haldustakistuste uurimist, 

laiaulatuslikke veebipõhiseid avalikke konsultatsioone ja mitmesuguseid seminare 

sidusrühmadega. Selle vaatluse tulemuseks on teatis „Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse 

edendamine ELi piirialadel“, milles tuuakse välja kümme kõige sagedamini piirialade arengut 

takistavat tegurit ja pakutakse välja lahendusi nende probleemide kaotamiseks. 

 

Raportöör tunneb heameelt komisjoni esitatud dokumendi kui olemasolevate takistuste 

väärtusliku ja põhjaliku analüüsi üle ning tunnustab väljapakutud lahendusi. Ta on kindlalt 

veendunud, et kõige tugevam vahend piirialade arengu takistuste kõrvaldamiseks on kõigi 

vastutavate ametiasutuste vastastikune usaldus ja poliitiline tahe. Komisjon ja liikmesriikide 

valitsused peaksid kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi rohkem usaldama. Nende tõhus 

koostöö piirialadel nõuab rohkem paindlikkust ja eritingimuste rakendamist, sest asjaosaliste 

liikmesriikide õigussüsteemid ei ole tihti üksteist täiendavad. Sama kehtib ka ELi õigusaktide 

kohta, sest direktiivide ülevõtmine võib olla liikmesriigiti erinev. Seetõttu usub ta, et kõigi 

uute ELi õigusaktide territoriaalse mõju hindamine tuleb kohustuslikuks muuta. 

 

Raportöör rõhutab, et kiireloomulised küsimused, nagu avalikele teenuste kättesaadavus, 

piiriüleste töötajate õiguskindlusetus või ebapiisav transpordivõrk, vajavad sihipärasemate ja 

tugevamate meetmete võtmist peamiselt liikmesriikide, aga ka ELi tasandil. Töötajate 

kvalifikatsioone tuleb tunnustada ja nad peavad olema hästi kursis oma 

sotsiaalkindlustuskattega. Lisaks tuleb kõrvaldada takistused piiriüleste ettevõtjate jaoks, sest 

praegu kulutavad piiriüleselt tegutsevad ettevõtjad ligikaudu 60 % rohkem kui riigisiseselt 

tegutsevad ettevõtjad. Sisepiirialade vahelist koostööd ja nende arengut ja ühtekuuluvust 

peaks olema võimalik veelgi suurendada, kui vähendada nende haldusmenetluste keerukust, 

millega piirialade kodanikel ja ettevõtjatel tuleb oma igapäevaelus tegemist teha. Seetõttu on 

oluline suurendada pingutusi edasise lihtsustamise suunas. 

 

Raportöör hindab kõrgelt Euroopa territoriaalse koostöö programmide positiivset mõju 

piiridel takistuste kõrvaldamisele, kuid näeb veel märkimisväärset arenguruumi. Seetõttu 

toetab ta kindlalt Euroopa territoriaalse koostöö säilitamist ja selle eelarve suurendamist 

järgmisel programmitöö perioodil. Samal ajal juhib ta tähelepanu sellele, et rahastamine ja 

investeeringud on olulised, aga mitte piisavad olukorra parandamiseks, ja seetõttu leiab ta, et 

selliseid vahendeid nagu Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus tuleks tõhustada. Lisaks 

tuleks kaaluda uute vahendite väljatöötamist, nagu uus piiriülese koostöö haldamise vahend. 

 

Raportöör tunneb heameelt komisjoni piirikeskuse loomise üle, mis annab nõu riiklikele ja 

piirkondlikele ametiasutustele, et need saaksid kõrvaldada piiridel esinevaid õigus- ja 

haldustakistusi. Raportöör rõhutab komisjoni olulist rolli piiriüleste takistuste vähendamisel: 

õigusaktide või rahastamismehhanismide ettepanekute tegemisel või liikmesriikide toetamisel 
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parema korra loomisel ja omavahelise koostöö laiendamisel, eesmärgiga kõrvaldada 

piirialadel esinevad takistused. 

 

Raportöör märgib, et komisjoni teatis hõlmab ainult ELi sisepiirialasid. Raportöör toetab 

komisjoni põhimõtet keskenduda ainult nendele piirkondadele, kuna neil on ühised 

probleemid. Ta leiab aga, et oluline on korraldada samalaadne läbivaatus ka välis- ja 

merepiirialade jaoks, et leida tõhusaid lahendusi nende piirkondade ees seisvate probleemide 

ja takistuste kõrvaldamiseks. 
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25.6.2018 

KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS 

regionaalarengukomisjonile 

majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamise kohta ELi piirialadel 

(2018/2054(INI)) 

Arvamuse koostaja: Theodoros Zagorakis 

 

 

 

 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunnistab probleeme, millega piirialad peavad toime tulema, ning rõhutab, et sotsiaal-

majanduslikud erinevused, sealhulgas kultuurilised ja keelelised erinevused eri 

piirialade vahel võivad takistada lõimumist, piirata suhtlemist ning vähendada inimeste 

ja ettevõtete võimalusi mõlemal pool piiri; 

2. toonitab, et EL on aidanud kaasa piirialade arengule ning et tulevastes 

rahastamisprogrammides tuleks jätkuvalt kõige tõhusamal ja tulemuslikumal viisil 

keskenduda valdkondadele, mis pakuvad eriti suurt Euroopa lisaväärtust ja tagavad, et 

piiriüleste koostööprogrammide keskmes on piiridega seotud raskused; 

3. sätestab, et ühtekuuluvuspoliitikaga tuleks jätkuvalt toetada haavatavaid ja 

marginaliseeritud inimesi, tegeleda kasvava ebavõrdsusega ja tugevdada solidaarsust, 

investeerides haridusse, koolitusse ja kultuuri ning pöörates erilist tähelepanu 

piiriülestele koostööprogrammidele, milles keskendutakse olemasolevatele 

kultuurilistele, territoriaalsetele ja haldusalastele takistustele ja tulevastele 

probleemidele neis piirkondades; 

4. toonitab, et arvesse tuleb võtta ka asjaolu, et ELi piirid hõlmavad nii maismaa- kui ka 

merepiire; ergutab seepärast komisjoni uurima probleeme, millega merepiiridega aladel 

kokku puututakse, et analüüsida terviklikult takistusi, millega kõik piirialad peavad 

toime tulema, ning leiab, et samuti tuleks uurida kõigi piirialade koostöö- ja 

majanduskasvu võimalusi; 
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5. rõhutab, kui tähtsad on piiriülesed koostööprogrammid, sh makro-piirkondlikud ja 

piirkondadevahelised programmid hariduse, kultuuri, loome-, spordi- ja kunstitegevuse 

ning muu sellise tegevuse rahastamiseks, mille Euroopa lisaväärtus lähendab kodanikke, 

loob piiriülest sünergiat, suurendab vastastikust usaldust ja mõistmist ning aitab 

tegeleda piirialadel erisuguste eelarvamuste ja stereotüüpidega; rõhutab sellega seoses 

kultuuri- ja loomemajanduse suurt potentsiaali, pidades silmas aruka spetsialiseerumise 

strateegiaid ning kultuurile ja kultuuripärandile pühendatud INTERREGi projektide 

suurt arvu, ning märgib, et see näitab, et piirialadel on suur soov investeerida ühistesse 

traditsioonilistesse kultuurivaradesse ning nüüdisaegsete loomeprojektide, 

loomemajanduse ja kultuuripärandi projektide arendamisse; kordab oma seisukohta, et 

ELi rahaline toetus on sellistele algatustele hädavajalik ja seepärast peaks toetust, eriti 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest antavat toetust järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus suurendama; palub komisjonil teha kindlaks kohalike 

prioriteetide ning olemasolevate ELi strateegiate ja eesmärkide vaheline sünergia, 

soodustada seda ning aidata saavutada piirialade maksimaalne potentsiaal; 

6. juhib tähelepanu piiriüleste koostööprogrammide kehtiva raamistiku keerukusele ning 

struktuursetele raskustele ja halduskoormusele, millega võimalikud toetusesaajad nende 

projektide ettevalmistamisel kokku puutuvad; peab sellega seoses kiiduväärseks 2020. 

aasta järgseks perioodiks esitatud lihtsustamismeetmeid ning peab neid oluliseks, et 

lihtsustada ja parandada piiriüleste koostööprogrammide rakendamist ja kättesaadavust; 

7. tuletab meelde kultuuri ja kultuuripärandi tähtsust linnade ja piirkondade majandusliku 

heaolu jaoks ning kutsub seepärast liikmesriike üles võtma materiaalse ja immateriaalse 

kultuuripärandi kaitsmiseks ja edendamiseks kõiki vajalikke meetmeid ning kasutama 

selleks kõiki ühtekuuluvuspoliitika kättesaadavaid vahendeid; 

8. nõuab uut piiriülese ja piirkondliku koostöö teavitusstrateegiat, et jõuda paremini 

piirialade elanikeni, suurendada nende teadlikkust ELi piiriüleste programmide 

pakutavatest võimalustest ja aidata seeläbi muuta suhtumist piirkondlikkusse ja 

piiriülesusse avatumaks; 

9. toonitab spordi olulisust piiriüleste alade majandusliku ja sotsiaalse arengu jaoks, mida 

on näidanud arvukad territoriaalse koostöö projektid, mille raames kasutati sporti 

sotsiaalse ja kultuurilise lõimumise vahendina; 

10. julgustab noori piirkondliku ja piiriülese ühiskonna väljakujundamise kõikides 

aspektides tegutsema, osalema ja kaasa lööma; toetab noorsootegevuse valdkonnas 

piiriüleseid ideid ja tegevusi, nagu platvormide loomine ideede ja heade tavade 

vahetamiseks, teadlikkuse tõstmine ja teabe vahetamine piiriülese koostöö kohta ning 

teabe levitamine sotsiaal- ja muude meediakanalite kaudu, et parandada noorte 

osalemist ja võimalusi piiriülestes projektides; 

11. rõhutab, et ELi rahastatud piiriüleste koostööprogrammide pakutavate võimaluste kohta 

on piirialadel saada liiga vähe teavet; kutsub liikmesriike üles parandama piiriüleste 

küsimustega seotud teabe levitamist, nt luues ühtseid kontaktpunkte; 

12. rõhutab vajadust võtta kohustus anda piiriüleste sporditegevuste edendamiseks ja 

eeskätt väiksemahuliste taristute rajamiseks (st rohujuure tasandi spordi jaoks) rohkem 

raha; 
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13. kutsub komisjoni üles käsitlema kultuuri ja haridust ühtekuuluvuspoliitika järgmise 

põlvkonna programmide horisontaalse prioriteedina; 

14. peab äärmiselt oluliseks piiriüleseid projekte ja programme, millega parandatakse 

noorte haridust, tööalast konkurentsivõimet, kaasamist ja osalemist ühiskonnas, 

tegeledes sotsiaalsete probleemidega, nagu töötus ja radikaliseerumine, millega noored 

piirialadel silmitsi seisavad; nõuab piirialadel süsteemsemat koostööd, et parandada 

noorte võimalusi, pidades silmas tööhõivet, haridust, koolitust, kultuuri, sporti ja muid 

sotsiaalpoliitika valdkondi; 

15. rõhutab asjaolu, et keelebarjäär on piiriülese koostöö puhul endiselt suureks takistuseks, 

eriti neil piirialadel, kus puudub pikaajalise koostöö traditsioon; märgib, et keel on 

oluline tegur, mis suurendab usaldust ja aitab leevendada sotsiaal-kultuurilisi raskusi; on 

veendunud, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sihipärasema kasutamisega ja 

keeletehnoloogia suurema rahastamisega saaks kommunikatsiooni veelgi parandada ja 

toetada seega piirialadel mitmekeelsuse ja Euroopa keelelise mitmekesisuse süsteemset 

edendamist hariduses ja koolituses alusharidusest saadik, muu hulgas spordi- ja 

kultuuriürituste korraldamise kaudu; 

16. on veendunud, et piiriülest koostööd haridus- ja koolitusasutuste vahel tuleks 

tugevdada, hõlbustades piiriüleseid koolikülastusi ja laste õppetöövälist tegevust alates 

väga varasest east, et pakkuda lastele ainulaadset koolitööst kaugemale ulatuvat 

võimalust tutvuda vahetult oma naabrite kultuurilise, keelelise ja ajaloo 

mitmekesisusega ning kogeda seda isiklikult; 

17. märgib, et mõnedel piirialadel räägitakse ühist keelt, mis ei ole ELi ametlik keel; on 

kindel, et vähem kasutatud piiriüleste keelte õpetamise ja edendamise suurem 

rahastamine tugevdaks koostööd, suurendaks piiriülest liikuvust ja rikastaks nende alade 

kultuurilist mitmekesisust ja pärandit; 

18. kordab uuesti, et teadusringkondade, ettevõtlus- ja kõrgharidusvaldkonna, avaliku 

sektori asutuste ja kodanikuühiskonna põhiosaliste kokkutoomine on ülimalt oluline; 

palub liikmesriikidel aidata kaasa piiriüleste partnerlussuhete loomisele piirialade 

haridus- ja koolitusasutuste vahel, samuti nimetatud asutuste ja piirialade ettevõtete 

vahel, et edendada liikuvust nii õpilaste, õpetajate, koolitajate ja haldustöötajate kui ka 

doktorantide ja teadlaste seas, muu hulgas kutsehariduse ja -õppe süsteemides; rõhutab, 

et piiriüleste partnerlusprojektide mitmekeelne keskkond võib aidata nendes osalejaid 

mõlemal pool piiri tööturule sisenemiseks ette valmistada; on arvamusel, et tähelepanu 

tuleb pöörata ka piirkondlikele vähemuskeeltele, mis on jõulise keelepoliitika 

kehtestamiseni pidevas ohus; on veendunud, et piirkondlikke vähemuskeeli tuleks 

jätkuvalt säilitada ja Euroopa tasandi vahenditest toetada; 

19. palub komisjonil hõlbustada piiriüleseid algatusi, eri liiki vahetusi ning 

kultuuridevahelist ja haridustegevust, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust 

õiguslikest ja haldusalastest tingimustest piirialadel, ning parandada kohalike 

omavalitsuste ning kultuuri- ja haridusasutuste vahelist koostööd; 

20. nõuab tungivalt, et liikmesriigid aitaksid kaasa ja annaksid hoogu naaberpiirkondade 

vahelisele diplomite, sertifikaatide ning kutseõppe ja kutsekvalifikatsioonide 

vastastikusele tunnustamisele ja paremale mõistmisele; ergutab seepärast spetsiifiliste 
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oskuste lisamist õppekavadesse, et suurendada piiriüleseid töövõimalusi, sh oskuste 

valideerimist ja tunnustamist; 

21. julgustab osutama piirialadel ühiseid avalikke teenuseid ja tegema ühiseid jõupingutusi, 

et töötada välja mitmesugused sihipärased meetmed, mille abil toetada väheste 

oskustega või madala kvalifikatsiooniga täiskasvanuid piirialadel ning aidata neil 

parandada oma kirja- ja arvutusoskust ja digioskusi ning võimaldada neil omandada 

rohkem pädevusi ja paremat kvalifikatsiooni; 

22. ergutab duaalõppega seotud piiriülest koostööd ja programme eri piirialadel; on 

seisukohal, et parem piiriülene koostöö ja investeerimine oskustesse piirialadel aitab 

parandada praegust oskustöötajate nappuse probleemi, vähendada vaesust, töötust ja 

sotsiaalset tõrjutust ning tegeleda oskuste nappuse ja ajude äravoolu probleemiga 

äärepoolsetes piirkondades; 

23. on veendunud, et mitmekultuurilisus on piirialadel eriti oluline; julgustab jõuliselt 

piiriülest kultuurikoostööd piirialadel ja nende vahel, tõhustades koostööd 

loomeinimeste ja kultuuritegelaste, näiteks kunstnike ja kultuuriorganisatsioonide, -

asutuste ja -võrgustike esindajate vahel konkreetsetes piiriülestes ja üleeuroopalistes 

projektides; 

24. kordab, et loome- ja kultuuritöötajate liikuvus on muutunud Euroopa kultuuri ja 

sotsiaalse progressi edendamisel ning piirkondliku, riikliku ja Euroopa kultuuripärandi 

arendamisel hindamatuks; on arvamusel, et tugevad piiriülesed koostöösuhted kultuuri- 

ja loomesektoris, pöörates erilist tähelepanu mikro- ning väikestele ja keskmise 

suurusega ettevõtjatele (seda ka klastrite loomise kaudu), valitsusvälistele 

organisatsioonidele ja väikestele ühendustele, võivad aidata luua sotsiaal-majanduslikku 

väärtust, püsivaid töökohti ja majanduskasvu (eriti noorte jaoks) ning soodustada 

kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning innovatsiooni; on samuti arvamusel, et 

selline koostöö aitab ühendada inimesi, suurendada üksteisemõistmist, tegeleda ühiste 

probleemidega, tugevdada kultuuridiplomaatiat ja juurutada Euroopa identiteeditunnet, 

seda materiaalset ja immateriaalset pärandit puudutavate ühiste algatuste ja projektide 

kaudu ning kultuuripärandiga seotud projektide abil, näiteks ühiste 

lapsehoiuvõimaluste, juurdepääsetava mitmekeelse õppe või haridusasutuste vahelise 

partnerluse vormis; rõhutab, kui oluline on kultuuri- ja loomesektor kultuurilise 

mitmekesisuse edendamiseks ja säilitamiseks, sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks, 

Euroopa taasindustrialiseerimise põhitegurina ja innovatsiooni katalüsaatorina paljudes 

muudes sektorites; 

25. on veendunud, et piiriülese kultuurikoostöö arendamine aitab oluliselt kaasa piiriüleste 

territooriumide kestlikule arengule ning mõjutab majandust, sotsiaalset ühtekuuluvust ja 

keskkonda; palub komisjonil töötada koos liikmesriikidega välja kultuuri- ja 

loomesektori arendamise ja toetamise ühine strateegiline lähenemisviis, mis tooks 

kultuuri- ja loomesektori ühiskonnale ja majandusele lähemale, et edendada ELi 

piirialadel arukat, kestlikku majanduskasvu; 

26. tõstab esile ülemääraseid takistusi, mis raskendavad kultuuri- ja loomesektori ettevõtete 

juurdepääsu rahastusele (tingituna nende ettevõtete olemusest ja suurusest, pidades 

silmas, et kultuuri- ja loomesektor hõlmab peamiselt mikroettevõtjaid ja VKEsid), ning 

raskusi, mis tekivad piirialade sageli kehvemate majandustulemuste tõttu; kordab oma 
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seisukohta, et nende struktuursete puuduste ületamiseks on ülimalt oluline arendada 

kultuuri-, loomingulisi ja ettevõtlusoskusi; 

27. toonitab, et piirkonnad on tõendatult suutlikud arendama kultuuri- ja loomesektoris 

piiriülest koostööd, ning tõstab esile aruka spetsialiseerumise positiivset mõju; palub 

komisjonil ja liikmesriikidel asjaomase valdkonna poliitikat jätkata ja tugevdada ning 

kasutada tõhusalt ära ELi programmide ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide raames kättesaadavat raha; 

28. on kindel, et ühtekuuluvuspoliitika võib anda piirialadel uusi ideid ja luua 

koostöövõimalusi muuseumide ja orkestrite vaheliseks koostööks ning piiriüleste 

raadio- ja teleprojektide korraldamiseks, kui kõrvaldatakse õiguslikud ja 

finantsraskused, millega loomeinimesed oma ühistes piiriülestes projektides kokku 

puutuvad; 

29. toetab jõuliselt piiriüleseid kultuuriprojekte ja koostööd Euroopa kultuuripealinnade ja 

piirialade vahel kogu Euroopas, et luua kultuuriliste ühenduspunktide ahel ning tekitada 

Euroopa kultuurivõrgustike uus mõõde, kus töötatakse välja kultuurilise mitmekesisuse 

uued tavad, mis lõimitakse konkreetsete Euroopa projektide teostamisse; 

30. peab kahetsusväärseks, et kultuuri- ja vabaajavõimalustes ei osale sageli naabrid teiselt 

poolt piiri, ehkki piirialadel elavatel inimestel on sarnased huvid ja nad elavad väga 

lähestikku; toetab mitmel piirialal loodud ELi piirkondlikke portaale, millega pakutakse 

inimestele juurdepääsu teabele kultuuri- ja vabaajategevuste kohta, ning julgustab 

edendama samalaadseid portaale kõikidel piirialadel; 

31. on kindlal seisukohal, et piirialad suudavad tänu kultuuriasutuste, kultuuri- ja 

loomesektori ettevõtete ja sidusrühmade pikaajalistele piiriülestele suhetele luua 

soodsaid tingimusi loome- ja kultuuritöötajate tööalase liikuvuse suurendamiseks ning 

võivad seetõttu oluliselt mõjutada temaatilise turismi arengut, aidata reklaamida 

Euroopat konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku sihtkohana, suurendada Euroopa 

atraktiivsust rahvusvahelisel tasandil ning ergutada aktiivselt Euroopa 

integratsiooniprotsessi, edendades Euroopa elanike vahelisi kontakte ja stimuleerides 

ühist kuuluvustunnet; palub, et komisjon lisaks piiriülestesse arengualgatustesse 

kultuurilise mõõtme, pidades silmas nii ajaloolist kultuuripärandvara kui ka kaasaegset 

loovust; palub seetõttu liikmesriikidel suurendada oma jõupingutusi ja investeeringuid, 

et välja töötada kestlik pikaajaline kultuuriturismi poliitika; 

32. tuletab meelde, et haridus ja piiriülene kultuurivahetus edendab kultuuridevahelist 

dialoogi, üksteisemõistmist, konfliktide lahendamist ja rahu kindlustamist, eelkõige 

piirialadel, kus on esinenud konflikte; tõstab sellega seoses esile ohud, mis kaasnevad 

Brexitiga inimestevahelise suhtluse ning üliõpilaste, õppijate, loovisikute ja 

kultuurivaldkonnas tegutsejate liikuvuse jaoks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piirialadel; 

33. ergutab võtma mitmesuguseid meetmeid, mille eesmärk on võidelda diskrimineerimise 

kõikide vormidega piirialadel ning kõrvaldada takistused, mis ei lase haavatavatel 

inimestel leida tööd ega lõimuda ühiskonda; toetab sellega seoses sotsiaalsete ettevõtete 

edendamist ja arendamist piiraladel, sest see aitab luua töökohti, eriti haavatavate 

inimrühmade jaoks, nagu noored töötud ja puudega inimesed; 



 

RR\1159519ET.docx 19/23 PE620.924v02-00 

 ET 

34. on kindlalt veendunud, et meedia ja kommunikatsioon võivad loomesektori kaudu ELi 

piirialasid tugevdada ning et digitaalsed platvormid suudavad tugevdada kaasatust ja 

kaitsta nende piirialade kultuurilist mitmekesisust; on samuti veendunud, et kino, 

televisiooni, loomingulisi dokumentaalfilme ja muud digitaalset sisu saab kasutada ELi 

piirialade pärandi ja unikaalsete joonte toetamiseks; 

35. julgustab jõuliselt liikmesriike ja piirkondlikke ametiasutusi parandama piiriülest 

kultuuri- ja haridustegevust ja probleeme käsitleva teabe levitamist ning tugevdama 

parimate tavade vahetamist neis piirkondades sihtotstarbelise portaali ja veebisaidi 

loomise kaudu; 

36. toonitab vajadust käsitleda loovisikute ja kultuurilise liikuvuse konkreetseid probleeme, 

nagu sotsiaalkindlustus, maksustamine (loovisikute ja kultuuritöötajate 

topeltmaksustamise vältimine) või liikuvusvõimalusi käsitleva teabe pakkumine 

(liikuvustoetused, vahetusprogrammid jne); 

37. toonitab, et sporditurism on Euroopa majanduses aina olulisem sektor; nõuab seepärast 

rahaliste vahendite eraldamist sporditaristu rajamiseks, et edendada spordi kaudu ka 

turismi; 

38. märgib, et piiriülene koostöö, mis on ELi suur poliitiline eesmärk, on aidanud 

leevendada sisepiiride kahjulikku mõju ning võib viia piiriüleste saavutuste 

paranemiseni hariduse ja kultuuri valdkonnas; 

39. toetab õpipoisiõppe meetmeid ja mitme sidusrühmaga platvorme piirialadel, et 

parandada õpipoisiõppe kvaliteeti, pakkumist ja mainet ning edendada noorte õpipoiste 

piiriülest liikuvust; arvab, et asjakohaste sidusrühmade kokkuviimine, et luua 

piiriüleseid õpipoisiõppe, praktika või õppepraktika võimalusi, parandab neis 

piirkondades konkurentsi, haridust, oskusi ja tööturgu ning eeskätt julgustab looma 

praktikavõimalusi piirkondlikes ja kohalikes asutustes, mis osalevad piiriüleses ja 

rahvusvahelises koostöös; 

40. märgib, et mõned piirialad seisavad silmitsi tõsiste rändeprobleemidega; julgustab 

seepärast ELi piiriüleste programmide jaoks kättesaadava raha tõhusat kasutamist ja 

heade tavade vahetamist piirialade kohalike ja piirkondlike ametiasutuste vahel, pidades 

silmas rahvusvahelise kaitse all olevate pagulaste lõimimist; rõhutab, et riikide 

valitsused peavad toetama kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi nende probleemide 

lahendamisel; 

41. kutsub liikmesriike ja piirkondlikke ametiasutusi üles tegema koostööd piiriülest 

haridus- või kultuuritegevust takistavate õiguslike või halduslike tõkete 

kindlakstegemisel ja kõrvaldamisel (muu hulgas asjakohaste õigusraamistike 

ühtlustamise kaudu). 
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