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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle luua Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Kalandusfondi ja Euroopa Maaelu 
Arengu Fondi vaheline ühine strateegiline raamistik, mis on ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide parema strateegilise koordineerimise ja saavutamise tagamiseks oluline;

2. toetab tugevalt Euroopa Sotsiaalfondi integreerimist ühtekuuluvuspoliitikasse, mis tagab, 
et kasutatakse ühtset lähenemisviisi ja välditakse poliitika valdkondlikuks muutumist; 
soovitab, et kuigi fondi praegune struktuur tuleks säilitada, tuleks vaadata uuesti üle selle 
toimimine ja prioriteedid, et tagada majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse ühendamine;

3. tunnistab, et integreeritud planeerimine toob kaasa struktuurifondide programmide 
eeskirjade teatava ühtlustamise ja seeläbi lihtsamad menetlused; on veendunud, et see 
protsess lihtsustab partnerite kaasamist kaasfinantseeritavatesse projektidesse ja aitab 
vältida liigset halduskoormust ning rahaliste vahendite ebatõhusat killustamist;

4. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika edukuse saavutamiseks on tähtis tegeleda nii riiklikul 
kui piirkondlikul tasandil lihtsustamisega, mis parandab tulemusi; kutsub komisjoni üles 
looma sellele poliitikale tulevikus lihtsamat struktuuri, mis põhineks vahendite 
paindlikumal, proportsionaalsemal ja märgatavamal kasutamisel, et hõlbustada nende 
täielikku ning kiiret rakendamist;

5. toetab ühtekuuluvuspoliitikat, mis keskendub rohkem tulemustele ja vähem kulude ja 
menetluste korrapärasusele ning loob tõhusa tasakaalu meetmete kvaliteedi ja finants-
ning halduskontrolli vahel; soovitab võtta kasutusele objektiivsed hindamismehhanismid, 
et parandada programmi juhtimise eest vastutavate organite institutsionaalset ja 
haldussuutlikkust, kuna see aitab kaasa kulude kvaliteedi suurendamisele ja vigade 
vähendamisele;

6. nõuab tungivalt Euroopa Liidu ning riikliku, piirkondliku ja kohaliku rahastamise suurema 
vastastikuse täiendavuse saavutamist, et suurendada kättesaadavate vahendite kasutamise 
koordineerimist ja tõhusust.
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