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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika abil on tõendatult saavutatud häid tulemusi 
töökohtade, majanduskasvu ja konkurentsivõime vallas, nagu osutatakse 7. 
ühtekuuluvusaruandes, ning sellega luuakse iga investeeritud maksumaksja euro kohta 
täiendavalt 2,74 eurot SKPd;

B. arvestades, et komisjon tegi mitmeaastast finantsraamistikku (2021–2027) käsitlevas 
ettepanekus ettepaneku rahastada ühtekuuluvuspoliitikat 330,6 miljardi euroga (2018. aasta 
hindades); arvestades, et see tähendab praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga 
võrreldes 10 % suurust vähenemist;

C. arvestades, et uute probleemide esilekerkimise ja Euroopa Liidu poolseid lahendusi 
vajavate uute prioriteetide kinnitamise tõttu on samal ajal märkimisväärselt vähendatud ka 
ühtekuuluvuspoliitika osakaalu ELi kogueelarves – 34 %-lt 29 %-ni;

D. arvestades, et komisjoni ettepanekus vähendatakse Ühtekuuluvusfondi eelarvet aastate 
2021–2027 rahastamispaketis 45 % võrra;

1. peab kahetsusväärseks, et komisjoni ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) kohta ei ole piisavalt ambitsioonikas; rõhutab, et ELi eelarve peab aastatel 2021–
2027 olema suurusjärgus 1,3 % kogurahvatulust, et säilitada senine positiivsete 
tulemustega poliitika ja tagada ELi suutlikkus reageerida uutele probleemidele ning 
eraldada piisavalt täiendavaid rahalisi vahendeid;

2. peab ühtekuuluvuspoliitika assigneeringute kavandatavat 10 %-list vähendamist 
vastuvõetamatuks; kordab oma seisukohta, mille kohaselt tuleb aastate 2021–2027 
mitmeaastases finantsraamistikus tagada ühtekuuluvuspoliitika jaoks püsihindades 
vähemalt samal tasemel rahastamine, nagu on ette nähtud praegu kehtivas mitmeaastase 
finantsraamistikus;

3. märgib, et vahendite jaotus ühtekuuluvuspoliitika mitmesuguste fondide vahel tuleneb 
ühissätete määruse eelnõus kindlaks määratud tasakaalustatud eraldamismeetodist, mille 
kohaselt jagatakse vähim arenenud piirkondadele 61,6 %, üleminekupiirkondadele 14,3 %, 
enim arenenud piirkondadele 10,8 %, Ühtekuuluvusfondist abi saavatele liikmesriikidele 
12,8 % ja äärepoolseimatele piirkondadele täiendava toetusena 0,4 % vahenditest;

4. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et Ühtekuuluvusfondi eelarvet on oluliselt vähendatud; 
rõhutab Ühtekuuluvusfondi investeeringute olulisust territoriaalsete erinevuste 
vähendamiseks ja suurema territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks Euroopa Liidus; 
soovitab säilitada Ühtekuuluvusfondi jaoks piisavad rahalised vahendid, ilma et see piiraks 
ühtekuuluvuspoliitika raames teiste Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks ette 
nähtud rahastamispakette ja osatähtsust, kuna nendega täidetakse samuti olulisi ELi 
prioriteete; rõhutab vajadust täiendavalt uurida ja optimeerida ühtekuuluvuspoliitika 
fondide, InvestEU ja muude rahastamisvahendite ning tsentraalselt hallatavate ELi 
programmide ja algatuste vahelist koostoimet ja vastastikust täiendavust;
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5. nõuab, et Euroopa Regionaalarengu Fondile (ERF) ja Ühtekuuluvusfondile eraldataks 
aastateks 2021–2027 piisav, vähemalt 272 411 miljoni euro suurune rahastamispakett 
(2018. aasta hindades), st 226 078 miljonit eurot ERFile ja 46 333 miljonit eurot 
Ühtekuuluvusfondile (12,8 % tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
assigneeringutest); nõuab Euroopa Sotsiaalfond Plussi (ESF+) jaoks vähemalt 100 861 
miljonit eurot 2018. aasta hindades;

6. peab küsitavaks Ühtekuuluvusfondi eelarve vähendamist 10 miljardi euro eraldamise 
kaudu (2018. aasta hindades) Euroopa ühendamise rahastule;

7. väljendab heameelt selle üle, et aastateks 2021–2027 kavandatav ühtekuuluvuspoliitika 
jääb komisjoni ettepanekute kohaselt kõikide piirkondade jaoks mõeldud poliitikaks, ning 
nõuab, et selle sõnastamisel võetaks arvesse ajavahemikus 2016–2018 läbi viidud 
territoriaalseid reforme; rõhutab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
olulist territoriaalset mõõdet ja selle panust ühtekuuluvusse, eelkõige maapiirkondades; 
mõistab seepärast teravalt hukka komisjoni ettepaneku eraldada EAFRDi kulutused 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest, sest maa- ja linnapiirkondade vahelise lõhe ületamiseks 
oleks vajalik hoopis tugevam seos, et rahastamine oleks piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
integreeritum ja täiendavam ning toetusesaajate jaoks lihtsam;

8. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika võib tekitada positiivset välismõju liidu muudes 
piirkondades, kuid see mõju on piirkonniti väga erinev, sõltudes geograafilisest lähedusest 
ja liikmesriikide majanduse struktuurist;

9. tuletab meelde, et 7. ühtekuuluvusaruandes rõhutati keskmise sissetulekuga piirkondade 
probleeme ning neile piisava rahalise toetuse ja piisavate kaasrahastamismäärade tagamise 
tähtsust; väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle säilitada „üleminekupiirkondade“ 
kategooria ja laiendada selle kohaldamisala;

10. kordab oma järjekindlat seisukohta piiriüleste algatuste olulisusest jätkusuutliku 
majanduskasvu, piirialade õitsengu ja tasakaalustatud arengu jaoks; võtab arvesse asjaolu, 
et piiriülesed koostööprogrammid on ELi ühed edukaimad rahastamisvahendid; märgib 
kahetsusega, et komisjoni ettepanekutega nähakse ette märkimisväärsed kärped Interregi 
rahastamises, kuivõrd selle osakaal struktuurifondides väheneb 2,75 %-lt 2,5 %-le, ja 
nõuab selle asemel 3 % suurust osakaalu; on seisukohal, et mitmeaastase finantsraamistiku 
(2021–2027) raames tuleb ette näha rahastamise tase, mis on vähemalt võrdne aastate 
2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku rahastamispaketiga (püsihindades), et tagada 
piisavad rahalised vahendid olemasolevatele programmidele ja piirkondadevahelisi 
uuenduslikke investeeringuid käsitlevale uuele algatusele Interregi raames;

11. nõuab, et selle asemel kasutataks suurt osa reformide tugiprogrammi 
reformitoetusvahendile eraldatud assigneeringutest selleks, et suurendada 
ühtekuuluvuspoliitika eelarvet, pidades silmas, et selle eesmärk on sotsiaalne, territoriaalne 
ja majanduslik ühtekuuluvus, ning ühtekuuluvuspoliitika raames ka Interregi eelarvet; 
nõuab, et osa sellest summast kasutataks programmi Euroopa Sotsiaalfond Pluss (ESF+) 
eelarve suurendamiseks;

12. märgib, et ELi madalamad kaasrahastamismäärad muudavad ELi investeeringute jaoks 
kaasrahastamise tagamise teatavates piirkondades ja väiksemates või vähem arenenud 
liikmesriikides asuvate toetusesaajate jaoks keerulisemaks, et struktuuri- ja 
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investeerimisfondid võivad muutuda vähem atraktiivseteks – eriti piirkondades, kus ELi 
kaasrahastamise määr on kõige madalam, ja et madalam määr võib põhjustada probleeme 
nende liikmesriikide riigieelarvele, kes on seotud stabiilsuse ja kasvu paktiga, eriti 
piirkondades, mida uues mitmeaastases finantsraamistikus kavatsetakse liigutada 
kõrgemale arengutasemele kui praeguses mitmeaastases finantsraamistikus; nõuab 
seetõttu, et kaasrahastamismäär oleks vähem arenenud piirkondade puhul 85 %, 
üleminekupiirkondade puhul 60 %, enam arenenud piirkondade puhul 50 %, 
Ühtekuuluvusfondi puhul 85 % ja Euroopa territoriaalse koostöö / Interregi puhul 85 %;

13. märgib, et sätetega tuleks tagada asjakohane tasakaal riiklike rahastamistasemete vahel või 
alternatiivina võimalus fondi kohaldamisala laiendamiseks, kui see on asjakohane;

14. väljendab heameelt mitmeaastase finantsraamistiku ja ELi eelarve tugevama sidumise üle 
Euroopa poolaasta menetlusega, eriti usaldusväärse majandusjuhtimise ja liikmesriikide 
struktuurireformidega, mis on läbi viidud kooskõlas riigipõhiste soovitustega; juhib sellega 
seoses tähelepanu reformide tugiprogrammi tähtsusele piisava toetuse tagamisel vastavalt 
asjaomaste liikmesriikide eripäradele, et edendada nende majandus- ja 
investeerimiskeskkonda;

15. peab kiiduväärseks õigusriigi mehhanismi kasutuselevõtu kava, mis on esitatud 
ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu eelarve kaitsmise 
kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises 
(COM(2018)0324);

16. rõhutab, et uute kulukohustustest vabastamise eeskirjade täitmiseks tuleb menetlusi nii ELi 
kui ka riikide tasandil lihtsustada, et tagada eelarve tõhus täitmine;

17. on veendunud, et uued investeeringud ja temaatilise suunitluse sätted peaksid olema 
liikmesriikide kohalike ja piirkondlike vajadustega kooskõlas ja võtma arvesse piirkondade 
erinevaid arenguetappe nii NUTS 2. kui ka NUTS 3. tasandil, aga ka piirkondade 
loomupäraseid iseärasusi või geograafilisi ebasoodsaid tingimusi, edendades tegelikku 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust;

18. rõhutab Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendite märkimisväärset kasutamist 
loodusõnnetuste korral, millel on oluline mõju eelarvele;

19. on seisukohal, et Pariisi kokkuleppe tõttu tuleks kliimameetmetele kulutada palju rohkem; 
väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle suurendada kliimaeesmärkidele kaasa 
aitavate ELi kulutuste osakaalu 25 %-ni ja nõuab täiendavaid jõupingutusi selle 
suurendamiseks 30 %-ni nii kiiresti kui võimalik.
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