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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

investeerimise kohta töökohtadesse ja majanduskasvu: majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus
(2014/2245(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 23. juuli 2014. aasta majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitlevat kuuendat aruannet: majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus (edaspidi „kuues ühtekuuluvuse 
aruanne”),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 4, 162 ja 174–178,

– 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 1083/2006 (edaspidi „ühissätete määrus”)1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/20062,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/20063,

– 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 eesmärgil4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 1302/2013, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta, et selgitada, lihtsustada ja parandada 
nende rühmituste asutamist ja toimimist5,

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

1  ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.
2  ELT L 347, 20.12.2013, lk 289.
3  ELT L 347, 20.12.2013, lk 470.
4  ELT L 347, 20.12.2013, lk 259.
5  ELT L 347, 20.12.2013, lk 303.
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nr 1300/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/20061,

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20202,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/20023,

– võttes arvesse dokumenti „Euroopa Liidu territoriaalne tegevuskava 2020. Mitmekesiste 
piirkondadega kaasava, aruka ja jätkusuutliku Euroopa poole”, mis kiideti heaks 
ruumilise planeerimise ja territoriaalse arengu eest vastutavate ministrite mitteametlikul 
kohtumisel 19. mail 2011 Gödöllős Ungaris,

– võttes arvesse komisjoni 26. juuni 2013. aasta majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitlevat kaheksandat eduaruannet „Kriisi piirkondlik ja 
linnamõõde“,

– võttes arvesse oma 14. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni aruka spetsialiseerumise ja 
toimivaks ühtekuuluvuspoliitikaks vajaliku tippkeskuste võrgustiku loomise kohta4,

– võttes arvesse oma 14. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni ELi liikmesriikide valmisoleku 
kohta uue ühtekuuluvuspoliitika programmitöö perioodi tõhusaks ja õigeaegseks 
alustamiseks5,

– võttes arvesse oma 26. veebruari 2014. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse Euroopa 
Komisjoni seitsmendat ja kaheksandat eduaruannet ELi ühtekuuluvuspoliitika kohta ja 
2013. aasta strateegilist aruannet programmide rakendamise kohta ajavahemikul 2007–
20136,

– võttes arvesse oma 27. novembri 2014. aasta resolutsiooni viivituste kohta 2014.–2020. 
aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel7,

– võttes arvesse komisjoni 19. oktoobri 2011. aasta teatist „Järgmise põlvkonna uudsete 
rahastamisvahendite raamistik: ELi omakapitali- ja võlaplatvorm” (COM(2011)0662),

– võttes arvesse komisjoni 26. novembri 2014. aasta teatist „Investeerimiskava Euroopa 
jaoks” (COM(2014)0903),

1  ELT L 347, 20.12.2013, lk 281.
2  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
3  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0002.
5  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0015.
6  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0132.
7  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0068.
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– võttes arvesse komisjoni 13. jaanuari 2015. aasta teatist „Stabiilsuse ja kasvu pakti 
kehtivate nõuete paindlikum kasutamine” (COM(2015)0012),

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet „Euroopa Regionaalarengu Fondi 
kaasrahastatud VKEde finantskorraldusvahendid” (eriaruanne nr 2/2012),

– võttes arvesse nõukogu järeldusi majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
kuuenda aruande – investeerimise kohta töökohtadesse ja majanduskasvu, mis võeti 
vastu üldasjade (ühtekuuluvuse) nõukogus 19. novembril 2014,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 3. detsembri 2014. aasta arvamust majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva kuuenda aruande kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. jaanuari 2015. aasta arvamust 
komisjoni teatise kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kuues aruanne majandusliku, sotsiaalse 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta: investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu”2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

A. arvestades, et ELi ühtekuuluvuspoliitika määrav roll piirkondadevahelise ebavõrdsuse 
vähendamisel, majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamisel ELi 
liikmesriikide piirkondade vahel ning töökohtade loomise toetamisel on vaieldamatu; 
arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on peamine kogu ELi hõlmav reaalmajandusse 
investeerimise poliitika ja kindel ELi majanduskasvu ja töökohtade loomise vahend, 
mille eelarve kuni 2020. aastani on üle 350 miljardi euro; arvestades, et mõnedes 
liikmesriikides annab ühtekuuluvuspoliitika peamise osa avaliku sektori 
investeeringutest; arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika konkreetseid ja nähtavaid 
tulemusi on kinnitatud paljude eri hindamismeetoditega;

B. arvestades, et on põhjendatav, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid on aja jooksul 
täienenud ning et poliitika seotus ELi üldiste poliitilise kavadega on muutunud 
tihedamaks; arvestades siiski, et ühtekuuluvuspoliitika algset rolli – tugevdada kõigis 
ELi piirkondades majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust – tuleks 
tugevdada; arvestades, et ühtekuuluvuspoliitikas ei tuleks näha pelgalt vahendit 
strateegia „Euroopa 2020” ja teiste ELi arengustrateegiate eesmärkide saavutamiseks;

C. arvestades, et temaatilise keskendumise kaudu on ühtekuuluvuspoliitika vahendid 
suunatud piiratud arvule majanduskasvu tugevdamise potentsiaaliga strateegilistele 
eesmärkidele;

D. arvestades, et partnerluslepingud ja rakenduskavad on strateegilised vahendid juhtimaks 
liikmesriikides ja piirkondades investeeringuid, mis on sätestatud ühissätete määruse 
artiklites 14, 16 ja 29 koos nende esitamise ja vastuvõtmise ajakavaga, mille kohaselt 
oleks tulnud võtta hiljemalt 2014. aasta augusti lõpuks vastu partnerluslepingud ning 

1  ELT C 19, 21.1.2015, lk 9.
2  21. jaanuari 2015. aasta arvamus (EESC 4756/2014 - ECO/370) (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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2015. aasta jaanuari lõpuks rakenduskavad;

E. arvestades, et Ungaris Gödöllős 2011. aastal toimunud nõukogu mitteametlikul 
kohtumisel palus nõukogu 2015. ja 2016. aasta järjestikustel nõukogu eesistujariikidel 
hinnata ja kaaluda, kas ELi territoriaalne tegevuskava 2020 tuleks läbi vaadata, võttes 
arvesse selle toimimist praktikas, ning seejärel juhtida võimalikku läbivaatamist;

Ühtekuuluvuspoliitika saavutused ja väljakutsed majandus- ja finantskriisi kontekstis 
(programmitöö periood 2007–2013)

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika investeeringud on leevendanud oluliselt majandus- ja 
finantskriisi negatiivseid mõjusid ning andnud piirkondadele stabiilsust, tagades 
rahastamisvood ajal, mil riiklikud ning piirkondlikud avaliku ja erasektori 
investeeringud järsult vähenesid;

2. toonitab, et ühtekuuluvuspoliitika on tõestanud on suutlikkust reageerida kiiresti ning 
paindlike meetmetega, et parandada liikmesriikide ja piirkondade likviidsuspuudujääki, 
näiteks vähendades riiklikku kaasrahastamist ning pakkudes täiendavaid ettemakseid, 
samuti suunates 13% kogu rahastamisest (45 miljardit eurot) ümber, et toetada 
majandustegevust ja tööhõivet otseste mõjudega;

3. väljendab heameelt ühtekuuluvuspoliitika hiljutise reformi üle, mille eesmärk on nende 
raskustega toime tulla ning mille aluseks on 2014.–2020. aasta sidus strateegiline 
raamistik, millel on kõigi rakenduskavade jaoks selged eesmärgid ja stiimulid; kutsub 
kõiki seotud osapooli tagama ühtekuuluvuspoliitika uue seadusandliku raamistiku 
rakendamise tulemuslikkust ja tõhusust;

4. rõhutab, et stabiilne fiskaal- ja majanduskeskkond – nagu ka õiguslik, haldus- ja 
institutsionaalne keskkond – on ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse jaoks hädavajalik; 
toonitab, et nii ühtekuuluvuspoliitika kui ka strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamiseks tuleb kooskõlastada poliitika tihedalt valdkondlike poliitikate ning teiste 
ELi investeerimiskavadega;

Rakendamis- ja makseprobleemid

5. väljendab tõsist muret 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika rakendamise oluliste 
viivituste pärast, sealhulgas rakenduskavade vastuvõtmisel, millest 2014. aasta lõpuks 
oli vastu võetud ainult natuke üle 100, ning samuti tegemata maksete pärast, mille 
kogusumma on programmitöö perioodil 2007–2013 umbes 25 miljardit eurot; rõhutab, 
et need viivitused õõnestavad ühtekuuluvuspoliitika usaldusväärsust, tulemuslikkust ja 
jätkusuutlikkust, muutes problemaatiliseks riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste 
suutlikkuse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde perioodil 2014–2020 tõhusalt 
kavandada ja rakendada;

6. toonitab, et eespool nimetatud tegemata maksed ELi eelarve rubriigi 1b all on tegelikult 
kõige olulisem ühtekuuluvuspoliitika rakendamist ohustav tegur nii eelmisel kui 
ennustatavalt ka käimasoleval 2014.–2020. aasta programmiperioodil; rõhutab veel 
kord, et nende tegemata maksete mõju annab kohapeal ühtekuuluvuspoliitika 
elluviijatele tõsiselt, mõnikord ka äärmuslikult tunda; kutsub seetõttu komisjoni üles 



PR\1048415ET.doc 7/15 PE546.892v01-00

ET

täpsustama tegevuskava, milles nähtaks ette konkreetsete etapiviisiliste poliitiliste 
tegevuste täpne ajakava, mida toetaks täpselt määratud eelarvevahendid, et tegemata 
makseid vähendada ja seejärel kõrvaldada; on veendunud, et nende meetmete esmane 
eesmärk oleks, et 2015. aasta oleks aasta, mil kõnealust tegemata maksete vähendamist 
oleks käegakatsutavalt tunda;

7. rõhutab, et on äärmiselt tähtis alustada rakenduskavade rakendamist niipea, kui need on 
vastu võetud, et suurendada investeeringute tulemusi, hoogustada töökohtade loomist 
ning suurendada tootlikkuse kasvu, ning et komisjon ja liikmesriigid peaksid andma 
oma parima, et nende vastuvõtmist kiirendada; nõuab, et komisjon – keskendudes küll 
hoolikalt kvaliteedile ning vajadusele jätkata pettustevastast võitlust – analüüsib kõiki 
oma sisemenetluste ühtlustamise võimalusi tagamaks, et rakenduskavu, mis esitatakse 
uuesti pärast 24. novembri 2014. aasta tähtaega, võetakse samuti arvesse; on teadlik 
sellest, et rakenduskavade vastuvõtmiseks on kavandatud kaks stsenaariumi, mis 
mõlemad toovad kaasa täiendavad viivitused rakendamise käivitamisel;

8. palub komisjonil eespool toodut arvesse võttes esitada parlamendile meetmeid, mida ta 
näeb ette, et aidata niipea kui võimalik kaasa rakenduskavade rakendamisele, koos 
komisjoni kavandatud ajakavaga ning selgitada uute rakenduskavade rakendamise 
alguses maksete viibimise mõju ja pakkuda välja lahendusi, et vähendada kahju niipalju 
kui võimalik; nõuab, et komisjon analüüsiks üldsätete määruse artikli 16 lõikes 3 ette 
nähtud läbirääkimiste tulemuste aruandes 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika 
viivitustega käivitamise võimalikku mõju majanduskasvule ja töökohtade loomisele 
ning esitaks saadud kogemuste põhjal soovitused;

Ühtekuuluvuspoliitika 2014.–2020. aasta arukate, jätkusuutlike ja kaasavate 
investeeringute keskmes

9. rõhutab veel kord ühtekuuluvuspoliitika algset ülesannet edendada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset arengut ning vähendada piirkondadevahelist ebavõrdsust; 
toonitab, et oma aluslepingus sätestatud olemuse ja algse ülesehituse poolest aitab 
poliitika kaasa ELi eesmärkidele, eelkõige strateegia „Euroopa 2020” aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärkidele;

10. tervitab uut Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) ning selle 
potentsiaalset võimendavat mõju; soovitab asjaomastel pooltel võtta õppust 2008. aasta 
Euroopa majanduse taastamise kava rakendamisel saadud kogemustest, eelkõige seoses 
väikeinvesteeringutega; nõuab, et ELi investeerimispoliitikat – eriti 
ühtekuuluvuspoliitikat – kooskõlastataks, et tagada vastastikune täiendavus ja vältida 
kattumisi; soovitab, et kõnealuse uue ELi investeeringutekava rakendamine võtaks 
arvesse kolme ühisalgatuse JEREMIE, JESSICA ja JASMINE kogemusi, mis 
võimaldasid suurendada struktuurifondide ärakasutamist 2000.–2006. aasta 
1,2 miljardilt eurolt 2007.–2012. aastal 8,4 miljardile eurole;

11. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika õigusaktid sätestavad finantsvahendite laiendatud 
kasutamise, et kahekordistada nende panust 2014.–2020. aastal umbes 25–30 miljardile 
eurole, laiendades nende valdkondlikku ulatust ja pakkudes liikmesriikidele ning 
piirkondadele rohkem paindlikkust; toetab eelkõike riske jagavat „VKE algatust” ning 
kutsub komisjoni üles tegema jõupingutusi, et muuta rahastamisvahendid liikmesriikide 
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ja piirkondade jaoks kergesti kasutatavaks, tagades seeläbi, et kõnealune 
kahekordistamine saavutatakse selle enda omaduste põhjal ning et sidusrühmade 
vastutus selle eesmärgi eest oleks selgelt määratletud;

12. hoiatab siiski, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond ei tohiks õõnestada 
ühtekuuluvuspoliitika programmitöö strateegilist sidusust ja pikaajalist perspektiivi; 
rõhutab, et struktuurifondide ümbersuunamine töötaks eesmärkidele vastu, ohustades 
nende tulemuslikkust ja piirkondade arengut; juhib tähelepanu, et 2014.–2020. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 1b kokku lepitud rahalisi eraldisi 
liikmesriikidele ei tohi Euroopa strateegiliste investeeringute fondi võimalikest 
vajadustest lähtuvalt muuta; rõhutab, et toetuste asendamine laenude, omakapitali või 
tagatistega, omades küll mõningaid eeliseid, tuleb viia ellu ettevaatlikult, võttes arvesse 
piirkondade ebavõrdsust; juhib tähelepanu, et kõige enam investeerimisstiimuleid 
vajavatel piirkondadel on nõrk haldussuutlikkus ja toetuste kasutamise suutlikkus;

Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkus, tõhusus ja tulemustele orienteeritus 2014.–2020. 
aastal

13. rõhutab kõigi ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse, tõhususe ja tulemustele 
orienteerituse parandamisele suunatud meetmete tähtsust;

14. tervitab temaatilist keskendumist, mis toetab investeeringuid arukasse, jätkusuutlikku ja 
kaasavasse majanduskasvu; nõuab samas jätkuvalt teatavat paindlikkust piirkondade 
puhul sõltuvalt kohalikust ja piirkondlikust eripärast, eriti tõsise kriisi kontekstis; nõuab 
tõeliselt integreeritud ja territoriaalset lähenemisviisi sihtprogrammide ning projektide 
puhul, mis täidavad kohapealseid vajadusi;

15. juhib tähelepanu kindla makromajandusliku keskkonna tähtsusele 
ühtekuuluvusvahendite seisukohast ning tervitab Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide seotust Euroopa poolaastaga;

16. rõhutab seoses sellega Euroopa Parlamendi vastutust kontrolli eest; nõuab, et komisjon 
ja nõukogu esitaksid täieliku, läbipaistva ja õigeaegse teabe kriteeriumide ning kogu 
menetluse kohta, mis võiks põhjustada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
kulukohustuste või maksete peatamise kooskõlas ühissätete määruse artikli 23 
lõikega 15;

17. juhib tähelepanu, et juhtimise ja menetluste lihtsustamine võimaldaks samuti vähendada 
ühtekuuluvusprogrammide rakendamise veamäärasid; toonitab, et kõnealused vead 
tulenevad märkimisväärses osas ühtekuuluvuspoliitika välistest õigusaktidest, näiteks 
riigihanke- ja riigiabi eeskirjadest; tunneb muret rahastamisvahendite väikeste 
abisaajatele jagamise määrade pärast, pidades eelkõige silmas eesmärki suurendada 
nende vahendite kasutamist;

Tööhõive, VKEd, noored ja haridus

18. rõhutab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid võiksid aidata oluliselt kaasa 
kriisi negatiivsete sotsiaalsete tagajärgede tagasipööramisele ning et selleks tuleks 
rakendada mitmest fondist rahastatava programmitöö pakutavat terviklikku 
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lähenemisviisi, mille puhul fondide koordineerimine oleks tõhusam ja paindlikkus 
suurem, võimaldades kasutada paremini ära eelkõige ESFi ja ERFi vahelist koostoimet; 
rõhutab, et ESFi rahastatud investeeringud ei saa anda optimaalseid tulemusi, kui 
loodud ei ole asjakohast taristut ja sobivaid institutsioone; rõhutab, et terviklik ja 
territoriaalne lähenemisviis on eriti oluline keskkonna- ja energiaküsimuste puhul; juhib 
tähelepanu asjaolule, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid võivad toetada 
tulemuslikult sotsiaalset kaasatust ning seda tuleks seega ära kasutada ebasoodsas 
olukorras olevate ja haavatavate rühmade, näiteks romade ja puuetega inimeste 
integreerimise toetamiseks;

19. rõhutab VKEde võtmerolli töökohtade loomises, arukas majanduskasvus ning 
digitaalses ja vähese CO2-heitega majanduses; nõuab soodsat õiguskeskkonda, mis 
stimuleerib selliseid ettevõtteid asutama ja käigus hoidma; toonitab VKEdel lasuva 
bürokraatliku koormuse vähendamise ning nende rahastamisele juurdepääsu 
hõlbustamise tähtsust, samuti vajadust toetada programme ja koolitusi, mis edendavad 
ettevõtlusoskuste arendamist;

20. hoiatab, et noorte tööpuuduse murettekitavad näitajad ähvardavad tuua kaasa terve 
põlvkonna kaotuse; nõuab, et noorte inimeste tööturule integreerimise edendamine peab 
jääma kõrgeimaks prioriteediks, mille saavutamisele võib oluliselt kaasa aidata ESFi ja 
ERFi integreeritud kasutamine; on arvamusel, et selles osas tuleks rakendada rohkem 
tulemustele orienteeritud lähenemisviisi, et tagada olemasolevate ressursside tõhusaim 
kasutus;

Poliitika juhtimine

21. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleb juhtida hästi toimiva mitmetasandilise 
valitsemise raames ühendatuna avalikkuse ja ettevõtjate vajadustele reageerimiseks 
tõhusa ülesehitusega ning läbipaistvate ja innovatiivsete riigihangetega, mis on kõik 
poliitika mõju tugevdamiseks keskse tähtsusega tegurid; rõhutab seoses sellega, et 
olenemata ELi ja liikmesriikide tasandil tehtavate otsuste tähtsusest lasub avaliku 
sektori investeeringute puhul peamine haldusvastutus sageli kohalikel ja piirkondlikel 
asutustel ning et ühtekuuluvuspoliitika on hädavajalik vahend, mis võimaldab neil 
ametiasutustel ELis võtmerolli täita; rõhutab, et seda vastutuse tasandit tuleks kooskõlas 
partnerluse põhimõttega arvesse võtta;

22. soovitab, et ühtekuuluvuspoliitika ressursse ja teadmisi kasutataks selleks, et parandada 
oluliselt riigiasutuste haldussuutlikkust, eriti kohalikul ja piirkondlikul tasandil, et nende 
võime avalikkusele kvaliteetseid teenuseid pakkuda paraneks, muu hulgas uute 
tehnoloogiate laialdasema kasutamise ning rohkem ühtlustatud menetluste poole 
püüdlemise teel; kutsub komisjoni üles määratlema haldusabi vorme peamistes 
küsimustes, näiteks algatustele eesmärkide kehtestamine, nende tulemuste hindamine 
sobivate näitajate abil ning järgmiste sammude kindlaksmääramine, et aidata kehtestada 
kogu ELis järelevalvel ja hindamisel põhinevat halduskultuuri; peab oluliseks tagada 
kohalikele ja piirkondlikele asutustele abi innovatiivsete rahastamisvahendite vallas, 
mis on vahendite ja investeeringute suurendamiseks hädavajalikud, ning riigihangete 
korral, mis peaksid järjest enam esile kerkima avaliku sektori vahendina innovatsiooni 
ja loovuse soodustamiseks;
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23. on veendunud, et partnerluse käitumisjuhend parandab programmitöös osalemist 
piirkondades nii vormiliselt kui ka sisuliselt ja sellel on esmatähtis roll 
ühtekuuluvuspoliitika mõju suurendamisel ja tugevdamisel;

Territoriaalne mõõde

24. võtab murega teadmiseks suhteliselt vähese territoriaalse lähenemisviisi kasutamise 
ning eelkõige piiriülese koostöö viidete vähesuse kuuendas ühtekuuluvuse aruandes; 
juhib tähelepanu, et piiriüleste aspektide kaasamine oleks olnud rikastav, mis puudutab 
taristut, tööturgu ja liikuvust, keskkonda, veekasutust ja kanalisatsiooni, jäätmekäitlust, 
tervishoidu, teadus- ja arendustegevust, turismi, avalikke teenuseid ja valitsemist, kuna 
kõik need valdkonnad sisaldavad märkimisväärselt piiriüleseid elemente ja potentsiaali; 
on veendunud, et programmiperioodil 2014–2020 paraneb märkimisväärselt Euroopa 
piiriäärsete ja piiriüleste piirkondade tulemuslikkus kriisiga toimetulemisel, muutudes 
arukamaks, kaasavamaks ja jätkusuutlikumaks;

25. tervitab uute vahendite kasutuselevõttu, et integreerida sidusrühmade ja ELi 
poliitikavaldkondade kooskõlastamist ning suunata investeeringud tegelikele 
kohapealsetele vajadustele, näiteks integreeritud territoriaalsed investeeringud ning 
kogukonna juhitud kohaliku arengu vahendid; juhib tähelepanu vahendite kohandamise 
tähtsusele poliitikavaldkondade territoriaalse mõju hindamiseks, mille peamine eesmärk 
on võtta arvesse ELi poliitikavaldkondade territoriaalset mõju kohalikele ja 
piirkondlikele asutustele ning juhtida sellele mõjule rohkem tähelepanu seadusandlikus 
protsessis; nõuab üleüldist integreeritud ELi investeerimisstrateegiat ning ELi 
territoriaalse tegevuskava 2020 tugevdamist, mis võeti vastu Ungari eesistumise ajal 
2011. aastal ning mida hindavad kava kohaselt 2015. aasta eesistujariigid; on arvamusel, 
et ELi linnade tegevuskava raames tuleks pöörata enam tähelepanu väikeste ja keskmise 
suurusega linnapiirkondade rolli tugevdamisele;

26. kiidab sellegipoolest heaks asjaolu, et aruandes tuuakse esile linnapoliitika küsimusi, 
võttes arvesse linnade tähtsust globaliseerunud majanduses ning nende võimalikku mõju 
jätkusuutlikkuse seisukohast; võtab teadmiseks Euroopa piirkondade ja linnade 
pühendumise üleminekule keskkonnasõbralikumale majanduskasvule, nagu kinnitatakse 
linnapeade paktis; soovitab, et ka maa- ja linnapiirkondade arengu suuri erinevusi 
käsitletaks tõsiselt;

27. nõuab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 174, mis käsitleb territoriaalset 
ühtekuuluvust, suuremat arvessevõtmist eelkõige maapiirkondades, pöörates 
nõuetekohaselt tähelepanu ühtekuuluvuspoliitika ja maaelu arengu olulisele seotusele, 
eriti seoses tööstuslikust üleminekust mõjutatud piirkondade ja piirkondadega, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused, 
näiteks väga väikese rahvastikutihedusega põhjapoolseimad piirkonnad, saared, 
piiriülesed ja mägipiirkonnad; soovitab, et arvesse võetaks ka demograafilisi probleeme, 
millel on piirkondadele oluline mõju, näiteks rahvastiku vähenemine, rahvastiku 
vananemine ning väga hõredalt asustatud elanikkond; palub komisjonil pöörata 
ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel erilist tähelepanu aladele, mis on geograafiliselt ja 
demograafiliselt kõige ebasoodsamates tingimustes;

28. on arvamusel, et kuuendas ühtekuuluvusaruandes ei pöörata piisavalt tähelepanu 
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Euroopa territoriaalsele koostööle (ETK), kui arvestada, et see on olnud alates 
programmiperioodist 2007–2013 täieulatuslik ühtekuuluvuspoliitika eesmärk; tuletab 
meelde Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) potentsiaali mitte ainult 
piiriülese valitsemise haldamise vahendina, vaid ka põhjalikult integreeritud 
territoriaalset arengut toetava vahendina;

29. nõuab tihedamat kooskõlastamist ühtekuuluvuspoliitika ja ELi naabruspoliitika vahel 
ning projektide tulemuste paremat hindamist ja levitamist;

Ühtekuuluvuspoliitika pikas perspektiivis

30. tuletab kõike eespool kirjeldatut silmas pidades meelde ELi ühtekuuluvuspoliitika 
arutelule uue hoo andmise vajadust; väidab, et 2019. aasta Euroopa Parlamendi 
valimiste aasta on otsustav, kuna siis valitav parlament ja uus komisjon peavad 
tegelema strateegia „Euroopa 2020” lõpetamise ja tulevase uue mitmeaastase 
finantsraamistikuga ning valmistama ette uued ühtekuuluvuspoliitika õigusaktid; võtab 
teadmiseks, et ühtekuuluvuspoliitikat käsitleval arutelul tuleb arvesse võtta tõsiseid 
ajalisi piiranguid ja viivitusi, mida kogeti käesoleva programmitöö perioodi alguses;

31. rõhutab haldussuutlikkuse keskset tähtsust; kutsub kõigi valitsemistasandite 
poliitikakujundajaid üles soosima sihipärast tehnilist abi ühtekuuluvuspoliitika 
elluviimiseks üldiselt ning rahastamisvahendite laiendatud kasutamiseks 
kombineerituna eelkõige Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega;

32. nõuab korrapäraste nõukogu istungite pidamist ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavate 
ministritega, et käsitleda vajadust jälgida pidevaid probleeme, millega ELi majanduslik, 
sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus silmitsi seisab, ja reageerida neile;

°

° °

33. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Taust

Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt peab Euroopa Komisjon esitama iga kolme aasta 
järel ühtekuuluvusaruande edu kohta majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
saavutamisel. Kuuenda ühtekuuluvusaruande avaldamine lükkus uue 2014.–2020. aasta 
ühtekuuluvuspoliitika seadusandliku raamistiku vastuvõtmise tõttu edasi; selle traditsioonilist 
ülesehitust on muudetud, olles nüüd vastavuses strateegiaga „Euroopa 2020”.

Ühtekuuluvuspoliitika saavutused ja väljakutsed majandus- ja finantskriisi kontekstis

Tagasivaates kirjeldab kuues eduaruanne, et programmitöö perioodil 2007–2013 on 
ühtekuuluvuspoliitika leevendanud avaliku sektori investeeringute järsu vähenemise mõju, 
saavutades mõnes liikmesriigis üle -60% ja ELis keskmiselt -20%. 
Ühtekuuluvusinvesteeringud andsid piirkondadele stabiilsust, tagades rahastamisvoo ajal, kui 
riigi avaliku ja erasektori investeeringud vähenesid või lausa lõppesid. Piirkondlik ebavõrdsus 
on aga viimasel ajal suurenenud ning alates 2000. aastast saavutatud kasu tööhõive ja 
konkurentsivõime valdkonnas kahanes mitmes liikmesriigis, eriti lõunapoolsetes 
liikmesriikides, olematuks.

Tulevikku vaadates viitab aruanne ühtekuuluvusinvesteeringute põhieesmärkidele 2014.–
2020. aastal: energiatõhusus, tööhõive ja VKEd – valdkonnad, kus jätkusuutlike töökohtade 
loomise potentsiaal on tõesti paljulubav. Raportöör peab oluliseks toonitada, et 
ühtekuuluvuspoliitika ja selle vahendite algne roll sellisena, nagu see aluslepingus määratleti, 
tähendab, et see on olemuslikult peamine investeerimisvahend aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamiseks kogu ELis. Seega ei tohi vaadelda ühtekuuluvuspoliitikat 
pelgalt teiste valdkondlike strateegiate vahendina. Vastupidi, selle poliitika pikaajalise 
integreerimise ja mitmetasandilise valitsemise lähenemisviis annab ELi meetmete 
rakendamisele ja omaksvõtmisele väga olulist lisaväärtust, mida ainult valdkondlik-poliitilise 
lähenemisviisiga ei saavutataks.

Sel taustal tunneb raportöör heameelt ELi uue Euroopa investeerimiskava üle, mis täiendab 
struktuuri- ja ühtekuuluvusinvesteeringuid. Ühtekuuluvuspoliitika ühisalgatustes 
rahastamisvahenditega, näiteks JEREMIE, saadud kogemused võivad olla kasulikud, kuna 
rahastamisvahendite kasvav kasutamine on kõnealuse uue investeerimiskava keskmes. Samal 
ajal tuleb aga selgelt välja öelda, et kõnealune uus investeerimisalgatus ei tohi ühelgi moel 
negatiivselt mõjutada ühtekuuluvuspoliitika eelarvet ega pikaajalist strateegilist 
programmitööd, kuna see ohustaks mitte ainult piirkondade arengut, vaid ka 
ühtekuuluvuspoliitika 350 miljardi euro suuruse investeeringu tõhusust, mis on kavandatud 
piirkondliku arengu jaoks 2014.–2020. aastal. Tegelikult tuleb arvesse võtta, et kõige enam 
investeerimisstiimuleid vajavad piirkonnad on sageli need, millel on nõrgem haldus- või 
toetuste kasutamise suutlikkus ning mis ei kvalifitseeru uue investeerimiskava kasutamise 
alla.

Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkus, tõhusus ja tulemustele orienteeritus
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Uued tulemuslikkuse ja tulemustele orienteerituse parandamise meetmed hõlmavad 
valdkondlikku keskendumist eelkõige innovatsioonile, digitaalsele ja vähese CO2-heitega 
majandusele, haridusele ning VKEde toetamisele. Raportöör nõuab teatavat paindlikkust 
piirkondadele olenevalt nende kohalikust olukorrast, eriti tõsise kriisi kontekstis. Vaja on 
pidevaid jõupingutusi menetluste lihtsustamiseks ning bürokraatia vähendamiseks, et 
suurendada fondide kättesaadavust ning kasutamist ja hoida veamäärasid – mis sageli 
tulenevad keerukatest riigihanke- ja riigiabi eeskirjadest ja mitte ühtekuuluvuspoliitika 
eeskirjadest – võimalikult madalal.

Samuti võib ühtekuuluvusinvesteeringute tulemuslikkust parandada seos Euroopa poolaastaga 
ja riigipõhiste soovitustega. Sellega seoses tuleb rõhutada Euroopa Parlamendi võtmerolli 
kogu menetluse kontrollimisel, mis võiks kutsuda esile Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kulukohustuste või maksete peatamise. Raportöör nõuab, et järgitaks 
täielikult ühissätete määruse artikli 23 lõiget 15, mis sätestab läbipaistvuse ning parlamendi 
õigeaegse teavitamise komisjoni ja nõukogu poolt.

Tööhõive, VKEd, noored ja haridus

Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 on sätestatud, et ELi eesmärkide hulka kuuluvad täielik 
tööhõive ja sotsiaalne progress, ning strateegia „Euroopa 2020” seab eesmärgiks saavutada 
2020. aastaks 20–64aastaste seas 75% tööhõive. Kriisi puhkemise tagajärjel näib aga, et seda 
eesmärki on keerulisem saavutada, kuna ELis püsib tööpuudus alates 2010. aasta algusest üle 
9,5% ning on paljudes liikmesriikides veel 2014. aastalgi üle 15%.

Eriti murettekitav on noorte inimeste olukord tööhõive vallas – 2014. aasta teises kvartalis oli 
ELi noorte tööpuuduse määr 21,7%, üle kahe korra täiskasvanute tööpuudusest (9,0%) 
suurem, mis tähendab, et sel perioodil olid 28liikmelise ELi alla 25aastastest inimestest üle 
viie miljoni inimese töötud. Selliste noorte mittetöötavate ja mitteõppivate (NEET-noored) 
eurooplaste arv (vanuses 15–24)on samuti vastuvõetamatult suur.

Ka toetus, mida ühtekuuluvuspoliitika pakub VKEdele, on väga oluline, kuna VKEd toimivad 
ELi majanduskasvu ja tööhõive selgroona, olles loonud 2002.–2010. aasta tööhõive 
netokasvust 85%. Kõike eespool kirjeldatut silmas pidades suurendatakse 2014.–2020. aastal 
aruka spetsialiseerumise strateegiate kaudu piirkondlikul tasandil struktuurifondide ja 
ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi 
(COSME) ja raamprogrammi Horisont 2020 vahelist koostoimet.

Rakendamis- ja makseprobleemid

Raportöör tuletab meelde, et kooskõlas ühissätete määrusega oleks tulnud võtta 
partnerluslepingud vastu hiljemalt 2014. aasta augusti lõpuks ning rakenduskavad 2015. aasta 
jaanuari lõpuks. Programmitöö protsessis on aga olnud selge mahajäämine ning 2014. aasta 
lõpu seisuga on vastu võetud ainult natuke üle 100 rakenduskava. Rakenduskavade 
vastuvõtmiseks on kavandatud kaks stsenaariumi, mis mõlemad toovad kaasa täiendavad 
viivitused rakendamise käivitamisel, eelkõige: i) ülekandmismenetlus nende rakenduskavade 
puhul, mis arvatakse olevat vastuvõtmiseks valmis 31. detsembriks 2014, ning ii) Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 2014. aasta kasutamata eraldiste ümberjagamine, mis 
hõlmab mitmeaastase finantsraamistiku tehnilist läbivaatamist nende rakenduskavade puhul, 



PE546.892v01-00 14/15 PR\1048415ET.doc

ET

mis ei arvata olevat vastuvõtmiseks valmis 2014. aasta lõpuks.

Komisjoni esitatud ajakava kohaselt võidakse võtta rakenduskavad ülekandmismenetluse 
kohaselt vastu ajavahemikus 15. veebruarist 31. märtsini 2015 ja ümberjagamismenetluse 
kohaselt pärast 1. maid 2015. Parlament väljendas tõsist muret ühtekuuluvuspoliitika 
rakendamise olulise viibimise pärast perioodil 2014–2020, rõhutades, et need viivitused 
panevad proovile riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste suutlikkuse Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde perioodil 2014–2020 tõhusalt kavandada ja rakendada. Raportöör jagab 
seda muret. Seetõttu palub ta komisjonil tutvustada parlamendile meetmeid, millega 
hõlbustada niipea kui võimalik rakenduskavade rakendamist, koos ettenähtud ajakavaga.

Lisaks programmitöö perioodil 2014–2020 rakendamise hilinemisele on 
ühtekuuluvuspoliitikal ka programmitöö perioodi 2007–2013 eest tegemata makseid umbes 
25 miljardi euro suuruses summas. Seetõttu palutakse komisjonil selgitada ka maksete 
hilinemise mõju uute rakenduskavade elluviimise alustamisele ning pakkuda välja lahendusi, 
et vähendada kahju nii palju kui võimalik.

Ühtekuuluvuspoliitikalt oodatakse abi jätkusuutliku majanduskasvu ja tööhõive saavutamisel, 
kuid korduvalt esinev tegemata maksete probleem, mis toob kaasa maksete hilinemist, 
takistab programmide rakendamist ja koormab toetusesaajate ja liikmesriikide eelarveid, ei 
ole vastuvõetav. Eelarvedistsipliin tähendab, et avaliku sektori raha ei raisata, kuid samuti 
tähendab see arvete õigeaegset tasumist. Raportöör usub seetõttu, et probleemi see osa on 
kõige suurem väljakutse ja kõige kiireloomulisem.

Juhtimisalased küsimused

Ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ja teadmisi tuleb kasutada, et parandada oluliselt 
riigiasutuste haldussuutlikkust, eriti kohalikul ja piirkondlikul tasandil, nii et nende võimekus 
pakkuda üldsusele kvaliteetseid teenuseid paraneks, muu hulgas uute tehnoloogiate 
laialdasema kasutamise ning rohkem ühtlustatud menetluste poole püüdlemise teel. On oluline 
tagada kohalikele ja piirkondlikele asutustele abi innovatiivsete rahastamisvahendite vallas, 
mis on ressursside ja investeeringute suurendamiseks hädavajalikud, ning riigihangete korral, 
mis peaksid järjest enam esile kerkima avaliku halduse vahendina innovatsiooni ja loovuse 
soodustamiseks.

Raportöör toonitab, et partnerluse käitumisjuhend tugevdaks programmides osalemist 
piirkondades nii vormiliselt kui ka sisuliselt ja mängiks esmatähtsat rolli 
ühtekuuluvuspoliitika mõju suurendamisel ja tugevdamisel.

Territoriaalne mõõde

Kuues ühtekuuluvusaruanne ei kasuta võimalust selgitada konkreetselt piiriülese koostöö 
probleeme ja potentsiaali, mida kirjeldatakse vaid lühidalt; selle tulemusi ei tutvustata üldse. 
Peale selle on mõne üksiku erandiga täielikult puudu kvalitatiivsed aspektid, kuigi tekst pakub 
küllalt võimalusi, et neid käsitleda (vt konkreetseid teemakäsitlusi üksikute 
teemade/valdkondade, näiteks linnade, mere- ja äärepoolseimate piirkondade kohta). Samuti 
oleks valdkondlikust ja kvalitatiivsest seisukohast piiriüleste aspektide lisamine rikastanud 
mitme peatüki sisu, näiteks taristu, tööturu ja liikuvuse, keskkonna, veekasutuse ja 
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kanalisatsiooni, jäätmekäitluse, tervishoiu, teadus- ja arendustegevuse, turismi, avalike 
teenuste ja valitsemise teemadel. Kõigis neis valdkondades esineb olulisi piiriüleseid elemente 
ja võimalusi. Raportöör leiab, et Euroopa territoriaalne koostöö (ETK) võib Euroopa 
integratsioonile oluliselt kaasa aidata.

Viimaks, kuid mitte vähetähtsana, seonduvad käesolevad kaalutlused ka ETK ning Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) vahendiga. Eelkõige ETK piiriülese koostöö 
komponent mõjutab piiriüleste piirkondade ühtekuuluvust. Raportöör teeb seetõttu 
ettepaneku, et ühtekuuluvusaruanne peaks tulevikus sisaldama ka Euroopa piiriüleste 
piirkondade ühtekuuluvuse hindamist, kaasa arvatud nende piirkondade põhiprobleemide 
analüüsi, ning samuti piiriülese koostöö rakenduskavade mõju hindamist. Sellele vahendile 
tuleks pöörata rohkem tähelepanu ka seetõttu, et see edendab koostööd ja koondab kogemusi 
liikmesriikide ametiasutuste vahel ning aitab liikuda haldussüsteemi suunas, mis põhineb 
järjest enam jagatud väärtustel ja tegutsemisviisidel. Sellega seoses tuleks arvesse võtta ka 
ühtekuuluvuspoliitika välismõõdet.

Ühtekuuluvuspoliitika pikas perspektiivis

Raportöör soovib pöörata erilist tähelepanu ühtekuuluvuspoliitika tulevikule pärast 
2020. aastat. Olles täiesti teadlik, et ühtekuuluvuspoliitika periood 2014–2020 on alles äsja 
alanud ning et sellel poliitikavaldkonnal on juba praegu kavade hilise vastuvõtmise tõttu 
probleeme, tuleb keskenduda 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika nõuetekohasele 
rakendamisele. Samas ei tohi kaotada silmist fakti, et 2019. aastal tuleb ühtaegu tegeleda 
paljude oluliste küsimustega – uus Euroopa Parlament ja komisjon peavad tegelema strateegia 
„Euroopa 2020” lõpetamisega, tulevase uue mitmeaastase finantsraamistikuga ja uute 
ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide koostamisega pärast 2020. aastat, kui nimetada neist vaid 
mõnda. Arvestades tõsiseid ajalisi piiranguid, ärgitab raportöör mõtlema 2020. aasta järgse 
ühtekuuluvuspoliitika peale juba praegu, et asetada pärast 2020. aastat ühtekuuluvuspoliitika 
keskmesse kogukonnad ja kodanikud, et saavutada nende ühine heaolu, lähtudes üksikisiku 
heaolust.


