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SELETUSKIRI – FAKTIDE JA TÄHELEPANEKUTE KOKKUVÕTE 

Põhja-Iirimaa on üks Loode-Euroopa kõige vaesemaid piirkondi. Selle osaline põhjus on 

teatavate traditsiooniliste tööstusharude allakäik. Lisaks mõjutas Põhja-Iirimaad mitu 

aastakümmet kestnud kogukondadevaheline vägivald, mida nimetati rahutusteks (Troubles). 

1998. aasta suure reede ehk Belfasti kokkuleppega võeti suund rahu saavutamisele ning 

mõlemad kogukonnad, st katoliiklased ja protestandid, leppisid kokku võimu jagamise korras, 

mille abil lõpetada vägivald ja eraldatus. 

Pärast suure reede kokkuleppe allkirjastamist on Euroopa Liit Põhja-Iirimaa rahuprotsessi 

toetanud. Seda toetust on pakutud kahel peamisel viisil. Esiteks koostab Euroopa Liit 

Ühendkuningriigi, Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vaheliste suhete üldise poliitilise raamistiku. 

Teiseks on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikas aastate jooksul Põhja-Iirimaale erilist 

tähelepanu pööratud, et toetada majandus- ja sotsiaalset arengut rahuprotsessi kontekstis. Seda 

arvesse võttes tahab Euroopa Parlament uurida ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-

Iirimaale, et otsustada edasine tegevus. 

Põhja-Iirimaa saab kasu mitmetest ühtekuuluvusprogrammidest, eeskätt Euroopa 

Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondist, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist, Põhja-Iirimaa programmist 

PEACE ja Interregi programmidest. 

Mõnel juhul on ELi vahenditel Põhja-Iirimaal sama otstarve kui muudes Euroopa 

piirkondades, edendades majandus- ja sotsiaalset arengut. On aga ka mõned programmid, 

mida on kohandatud Põhja-Iirimaa konkreetse olukorraga ja mis on suunatud sidemete 

loomisele kahe kogukonna vahel ja piiriüleselt. 

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) Põhja-Iirimaal 

ERFi programmi eesmärk Põhja-Iirimaal aastateks 2014–2020 on tugevdada üldist 

konkurentsivõimet. Eeskätt keskendutakse Põhja-Iirimaa ettevõtetele suunatud teadus- ja 

arendustegevusega seotud tehnosiirdele ning sellesse valdkonda investeeritakse 113 miljonit 

eurot. 

Rohkem kui 135 miljonit eurot investeeritakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

konkurentsivõime suurendamisse, aidates neil pääseda juurde kapitalile rahastamisvahendite 

ja toetuste kaudu. Rohkem kui 6000 ettevõtet on saanud rahalist ja muud kui rahalist toetust, 

eesmärgiga luua 2800 töökohta. Kolmas eesmärk selle valdkonnas on edendada Põhja-

Iirimaal taastuvenergiat. Selleks et suurendada taastuvenergia osakaalu elektritarbimises 19,5 

%-lt 40 %-ni, on eraldatud 47 miljonit eurot. 

Hiljutiste oluliste ERFi rahastatud projektide hulgas Põhja-Iirimaal on näiteks Giant’s 

Causeway külastuskeskus, mis suurendab piirkonna atraktiivsust turistide jaoks ja hoogustab 

seetõttu kohalikku majandust. 

ERFi rakenduskava kogu eelarve Põhja-Iirimaal aastateks 2014–2020 on 522 091 481 eurot, 

millest ELi osa on 313 254 888 eurot. 

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) Põhja-Iirimaal  
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ESFi peamine eesmärk Põhja-Iirimaal aastateks 2014–2020 on parandada oskusi, eeskätt 

noorte puhul. Eesmärk on võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, vähendades töötust. 

Eelkõige soovitakse rakenduskavaga parandada 40 000 inimese tööalast konkurentsivõimet, 

sealhulgas pikaajaliste töötute puhul. Vahendeid eraldatakse noorte töötute 

karjäärinõustamisele, nõustamisele ja koolitamisele. Üks programmi eesmärke on ka 

õpipoisiõppe edendamine.  

Euroopa Sotsiaalfondi kogu eelarve Põhja-Iirimaal aastateks 2014–2020 on 513 382 725 

eurot, millest ELi osa on 205 353 090 eurot. 

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) Põhja-Iirimaal 

Põhja-Iirimaa maaelu arengu programm on eriti oluline, arvestades põllumajandussektori 

jätkuvat tähtsust kohaliku majanduse jaoks. Programmis keskendutakse peamiselt 

ökosüsteemide säilitamisele ja parandamisele, kohalikule arengule maapiirkondades ning 

põllumajandusliku toidutööstuse konkurentsivõime suurendamisele. 

Eelkõige toetatakse põllumajandustootjaid, et võtta 12 % Põhja-Iirimaa põllumajandusmaa 

puhul eesmärgiks bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, ning istutatakse 1200 hektarit 

metsamaad, et leevendada kliimamuutuste mõju. Aastatel 2014–2020 saab peaaegu 20 % 

Põhja-Iirimaa põllumajanduslikest majapidamistest investeeringutoetust, et oma ettevõtteid 

ümber korraldada ja ajakohastada. Lisaks saab 10 % põllumajanduslikest majapidamistest ja 

25 % põllumajandus- ja toiduainetööstuse ettevõtetest toetust, et arendada lühikesi 

tarneahelaid ja kohalikke turge. Programmiga luuakse ka ligikaudu 30 000 koolituskohta 

põllumajandustootjate ja maapiirkondade muude ettevõtjate jaoks. Lisaks hõlmab Põhja-

Iirimaa maapiirkondade kõiki elanikke eeldatavasti kohalik arengustrateegia, samal ajal kui 

ligikaudu 12 % maapiirkondade elanikest saavad kasu parematest teenustest ja taristutest. 

Rakenduskava kogu eelarve Põhja-Iirimaal aastateks 2014–2020 on 760 100 000 eurot, 

millest ELi osa on 228 400 000 eurot. 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) Põhja-Iirimaal 

EMKFist toetatakse merendus- ja kalapüügitegevusi ning aidatakse täita ühise 

kalanduspoliitika eesmärke. 

Toetatakse projekte, mis aitavad kaasa jätkusuutlikule majanduskasvule merekalapüügi ja 

vesiviljeluse sektoris. Eeskätt rahastatakse kalalaevade seisukorra parandamist, sealhulgas 

energiatõhususe parandamist ja mootorite asendamist, kalakasvatust, -töötlemist ja 

turustamist, kaldal asuvatesse seadmetesse investeerimist, kalandustööstuse teenuseid, 

töökohtade loomist ja väljaõpet ning merekeskkonda ja sisevetekalandust. 

EMKFi kogu eelarve Põhja-Iirimaal aastateks 2014–2020 on 18 310 000 eurot, millest ELi 

osa on 13 730 000 eurot. 

Põhja-Iirimaa programm PEACE 

PEACE IV on ELi ühtekuuluvuspoliitika ainukordne programm, mille eesmärk on tõhustada 

rahumeelset ja stabiilset ühiskonda, soodustades Põhja-Iirimaal ja Iirimaa piirialadel 
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lepitamist, eeskätt Cavani, Donegali, Leitrimi, Louthi, Monaghani ja Sligo maakonnas. 

Sellega soovitakse toetada meetmeid, millega suurendatakse usaldust ja tuuakse inimesi 

kokku kogukondade- ja piiriülesel tasandil ning aidatakse kaasa jagatud ühiskonna loomisele 

kõigi jaoks. 

See erineb eespool nimetatud fondidest ja programmidest selle poolest, et rahastust ei halda 

riiklikud või piirkondlikud asutused, vaid ELi programmide eriorgan (Foras Um Chláir 

Speisialta An AE/Boord O Owre Ocht UE Projecks). See on eriotstarbeline piiriülene organ, 

mis loodi suure reede kokkuleppe kontekstis ja mida tunnustavad nii Ühendkuningriik kui ka 

Iiri Vabariik. Programmil on neli eesmärki. 

Jagatud hariduse eesmärgiga soovitakse suurendada otsest, püsivat ja õppekaval põhinevat 

kokkupuudet erineva taustaga õpilaste ja õpetajate vahel. Eesmärk on kaasata 350 kooli ja 144 

000 õpilast jagatud hariduse tegevustesse. Vahendeid eraldatakse ka õpetajate koolitamisele. 

Laste ja noorte puhul on programmi eesmärk investeerida headesse suhetesse ja 

juhendamismeetmetesse, et suurendada suhtlust erineva taustaga laste ja noorte vahel, 

edendada mitmekesisuse austamist ning suurendada nende tahet luua positiivseid suhteid. 

Erimeetmed on olemas kõige suuremal määral kõrvale jäetud, kõige haavatavamate ning 

kõige raskemini mõjutatavate isikute jaoks. Rohkem kui 43 000 last ja noort saavad 

omandada uusi oskusi ja pädevusi. Need meetmed hõlmavad kohalikke ametiasutusi ja 

kogukondi ning riiklikke ja vabatahtlike organisatsioone. 

Jagatud ruumi ja teenuste loomise teel soovitakse muuta Põhja-Iirimaa kogukondadevahelisi 

suhteid. Sellega soodustatakse ka ulatuslikumat majanduslikku ja sotsiaalset piiri- ja 

kogukondadeülest tegevust. Teenuste puhul on programm mõeldud konfliktiohvritele ja 

ellujäänutele, näiteks käsitledes saadud traumasid, hinnates füüsilise ja vaimse tervisega 

seotud vajadusi ning aidates perekondadel konflikti ajalooga toime tulla. 

Eesmärk on tekitada positiivsete suhete loomise teel austust kogukondade- ja piiriüleselt. See 

hõlmab konfliktide lahendamist ja vahendamist, kohalikke ja piirkondlikke projekte 

vastastikuse usalduse ja mõistmise tekitamiseks, projekte ajaloo uurimiseks tundlikul viisil, 

spordi, kunsti ja kultuuriga seotud tegevusi ning projekte, mille abil hõlbustada isiklikku 

suhtlust ja liikuvust eraldatud naabruskondade elanike vahel. 

Rakenduskava kogu eelarve Põhja-Iirimaal aastateks 2014–2020 on 269 610 967 eurot, 

millest ELi osa on 229 169 320 eurot. 

Interregi programmid Põhja-Iirimaal 

Põhja-Iirimaa osaleb Interregi V-A programmis koos külgnevate aladega Iiri Vabariigis ja 

Lääne-Šotimaal. Seda programmi haldab samuti ELi programmide eriorgan. 

Programmis keskendutakse neljale valdkonnale, mis on olulised töökohtade loomise ja 

majanduskasvu seisukohast: piiriülesed teadusuuringute ja innovatsiooni algatused, jagatud 

keskkonna säilitamine, jätkusuutlik piiriülene liikuvus ning piiriülesed tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekandeteenused. Eriti olulised on kavad, millega edendatakse piiriülest 

ühistransporti ja juurdepääsu tänapäevastele tervishoiuteenustele piirialadel. 

Interreg V-A programmi rakenduskava kogu eelarve Põhja-Iirimaal, Iirimaal ja Šotimaal 
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aastateks 2014–2020 on 282 761 998 eurot, millest ELi osa on 240 347 696 eurot. 

Põhja-Iirimaa on samuti rahastamiskõlblik Interreg V-B programmi raames (riikidevaheline: 

põhjapoolsete äärealade ja Arktika programm, Loode-Euroopa programm ning Atlandi 

ookeani piirkonna programm) ja Interreg V-C raames (piirkondadevaheline, st Euroopa-

ülene). 

Teabekogumismissioon Põhja-Iirimaale 

Selleks et hinnata üksikasjalikumalt ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale, saatis 

regionaalarengukomisjon 21. aprillist 23. aprillini 2018 Põhja-Iirimaale 

teabekogumismissiooni. Selle teabekogumismissiooni ajal kohtusid liikmed mitmesuguste 

sidusrühmadega, et koguda teavet ühtekuuluvuspoliitika kohta Põhja-Iirimaal, ning tutvusid 

erinevate projektidega, mida rahastatakse ühtekuuluvusprogrammide abiga. Need hõlmasid 

linnaarendusprojekte Belfastis, piiriüleseid projekte Derry/Londonderry piirkonnas ning 

maapiirkondade projekte Giant’s Causeway piirkonnas. 

Eeskätt külastasid liikmed Ida-Belfastis asuvat keskust Skainos Centre ja Põhja-Belfastis 

asuvat Girdwood Hubi, mis on näited kogukondadeülestest jagatud ruumidest. 

Derry/Londonderry piirkonnas külastasid missioonil osalejad teadusparki North West 

Regional Science Park (Catalyst Inc), mis soodustab teadmistepõhise majanduse väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate kasvamist. Giant’s Causeway juures külastasid komisjoni 

esindajad külastuskeskust, mis on oluline turismi hoogustamiseks selles piirkonnas, ent 

kuulasid ka kolme kohaliku ettevõtja ja algatuse esindajate arvamusi, kellele eraldati ELi 

rahastust, et aidata kaasa kohaliku majanduse arengule. Belfastis korraldati kohtumisi 

komisjoni, ELi programmide eriorgani, rahandus- ja majandusministeeriumi esindajatega. 

Kohtumisi ja projektikülastusi kirjeldati üksikasjalikult missiooniaruandes, mis avaldatakse 

eraldi. 

Järeldus 

Raportööri üldine järeldus ühtekuuluvuspoliitika mõju kohta Põhja-Iirimaale on see, et 

poliitika on mõjutanud elu Põhja-Iirimaal väga positiivselt, eeskätt mahajäänud linna- ja 

maapiirkondades ning kogukondadeüleste suhete seisukohast. Euroopa Liidu 

ühtekuuluvuspoliitika on aidanud parandada Põhja-Iirimaa majanduslikku ja sotsiaalset 

olukorda pärast rahuprotsessi rakendamist, mis tähendab, et Põhja-Iirimaa mahajäämus 

arengus on praegu märkimisväärselt väiksem kui mõnikümmend aastat tagasi. 

Kogukondadeüleste suhete seisukohast on programm PEACE praegu eriti oluline. Seda 

haldab sõltumatu asutus, mis on riiklikest ja piirkondlikest ametiasutustest eraldiseisev, ning 

selle puhul keskendutakse eelkõige sidemete loomisele Põhja-Iirimaa kogukondade vahel ja 

piiriüleselt. Neid sidemeid oleks olnud raske saavutada ilma ELi rahastatud rahuprogrammita. 

Ühtekuuluvuspoliitika tuleviku seisukohast Põhja-Iirimaal leiab raportöör, et ühtekuuluvusega 

seotud rahastust tuleks pärast 2020. aastat võimaluse korral jätkata. Praegusele programmile 

PEACE ja Interreg V-A programmile järgnevaid programme Põhja-Iirimaal ja piirialadel 

tuleks seetõttu veelgi olulisemaks pidada, kuna kogukondade- ja piiriüleste projektide 

rahastamine peaks jätkuma. 
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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju kohta Põhja-Iirimaale 

(2017/2225(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale, 

– võttes arvesse 1998. aasta Belfasti kokkuleppe (suure reede kokkulepe) sätteid, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52 ning esimeeste konverentsi 12. detsembri 2002. 

aasta otsuse (mis käsitleb algatusraportite koostamise loa andmise korda) artikli 1 

punkti 1 alapunkti e ja 3. lisa, 

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja eelarvekontrollikomisjoni arvamust 

(A8-0000/2018), 

A. arvestades, et ELi ühtekuuluvuspoliitikat rakendatakse Põhja-Iirimaal erinevate 

vahendite kaudu, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, 

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond, Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, 

Põhja-Iirimaa programm PEACE ja Interregi programmid; 

B. arvestades, et on selge, et Põhja-Iirimaa on piirkond, mis on ELi ühtekuuluvuspoliitikast 

märkimisväärselt kasu saanud; 

C. arvestades, et lisaks ühtekuuluvuspoliitika üldistele vahenditele on Põhja-Iirimaa 

eelkõige kasu saanud sihipärastest piiriülestest ja kogukondadevahelistest 

programmidest, sealhulgas Põhja-Iirimaa programm PEACE; 

D. arvestades, et ELi ühtekuuluvuspoliitika on eeskätt programmi PEACE kaudu 

otsustavalt Põhja-Iirimaa rahuprotsessile kaasa aidanud ning toetab kahe kogukonna 

lepitamist; 

E. arvestades, et ELi ühtekuuluvuspoliitika rahastuse edu tuleneb osaliselt asjaolust, et 

seda peetakse nn neutraalseks rahaks, mis ei ole otseselt seotud kummagi kogukonna 

huvidega; 

1. rõhutab ELi ühtekuuluvuspoliitika olulist panust Põhja-Iirimaal, eeskätt mahajäänud 

linna- ja maapiirkondade taastamise toetamisel ning kogukondade- ja piiriüleste suhete 

loomisel rahuprotsessi kontekstis; märgib eeskätt, et toetust mahajäänud linna- ja 

maapiirkondadele antakse sageli uue majandusarengu toetamise kujul, millega 

edendatakse teadmistepõhist majandust, näiteks Belfasti ja Derry/Londonderry 

teaduspargid; 

2. leiab, et ELi Põhja-Iirimaa jaoks mõeldud eriprogrammid, sealhulgas Põhja-Iirimaa 

programm PEACE, on äärmiselt olulised rahuprotsessi jätkamiseks, kuna need 

soodustavad kogukondade- ja piiriüleseid suhteid; märgib, et kogukondade- ja 

piiriülesed sotsiaalsed keskused ja jagatud teenused on selles kontekstis eriti olulised; 

3. leiab, et kogukondadeülesed usalduse loomise meetmed, näiteks jagatud ruumid ja 
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tugivõrgustikud, on olnud rahuprotsessi raames olulised, kuna jagatud ruumid 

võimaldavad Põhja-Iirimaa mõlemal kogukonnal ühistegevustes osaleda ning seeläbi 

eraldatust vähendada; 

4. märgib kõikide Põhja-Iirimaa sidusrühmade eesmärki jätkata ELi ühtekuuluvuspoliitika 

eesmärkide saavutamist selles piirkonnas; 

5. on sellegipoolest seisukohal, et oleks võimalik teha rohkem jõupingutusi, et suurendada 

üldist teadlikkust ELi rahastuse mõju kohta Põhja-Iirimaal, eeskätt teavitades üldsust 

ELi rahastatud projektide mõjust rahuprotsessile ja piirkonna üldisele 

majandusarengule; 

6. leiab, et Põhja-Iirimaa peaks pärast 2020. aastat saama võimaluse korral jätkuvalt 

osaleda ELi üldistes ühtekuuluvusfondides, kuna see aitaks kaasa majanduslikule ja 

sotsiaalsele arengule, eeskätt ebasoodsas olukorras olevates piirkondades ja 

maapiirkondades; 

7. leiab, et pärast 2020. aastat tuleks jätkata ELi toetatud piiriüleseid ja 

kogukondadevahelisi kavasid; rõhutab, et piirkonna stabiilsuse jaoks on eriti oluline 

jätkata ELi Põhja-Iirimaale suunatud eriotstarbeliste ühtekuuluvusprogrammidega, 

nimelt Põhja-Iirimaa programmiga PEACE ja Interregi programmidega; tunneb muret 

asjaolu pärast, et nende programmide lõpetamine ohustaks piiriüleseid ja 

kogukondadevahelisi usalduse loomise tegevusi ja selle tulemusel ka rahuprotsessi; 

8. Peab oluliseks, et EL jätkaks Põhja-Iirimaa mõlema kogukonna toetamist pärast 2020. 

aastat, täites aktiivset rolli ühtekuuluvuse juhtimisel ja kogukondadeülesel rahastamisel 

Põhja-Iirimaal, aidates neil seeläbi eraldatusest üle saada; leiab, et rahastus tuleks 

säilitada praegusel tasemel; 

9. palub, et komisjon edendaks Põhja-Iirimaa kogemust ühtekuuluvuspoliitika rahastusega 

kui näidet sellest, kuidas EL soovib käsitleda kogukondadevahelisi konflikte; 

10. peab oluliseks, et Põhja-Iirimaa elanikel ja eeskätt noortel oleks jätkuvalt juurdepääs 

majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele vahetusele kogu Euroopas; 

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, 

Põhja-Iirimaa assambleele ja täitevkomiteele ning liikmesriikide valitsustele ja 

parlamentidele ja nende piirkondadele. 

 


