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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et Euroopa 2020. aasta strateegia loodi eesmärgiga kujundada sellest 
peamine vahend Euroopa riikide majanduse majanduskriisist väljaaitamiseks ning et 
regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitikat peetakse eelarve mõõtmest ja mitmetasandilisest 
juhtimisest tulenevalt keskseks vahendiks selle strateegia eesmärkide saavutamisel; on 
seetõttu seisukohal, et äärepoolseimad piirkonnad peaksid ELi lahutamatu osana aitama 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia sihtide ja eesmärkide saavutamisele ning seetõttu 
tuleks neile eraldada vajalikud rahalised vahendid, arvestades nende kaugust, isoleeritust, 
väikest pindala, raskeid looduslikke olusid ja majanduslikku sõltuvust mõnest tootest, 
nagu on märgitud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349, et võimaldada neil täiel 
määral panustada Euroopa Liidu uude majandus- ja eelarvestrateegiasse aastani 2020 nii 
nende endi kui ELi kui terviku huvides; 

2. peab kahetsusväärseks, et komisjon soovitab aastaid 2014–2020 hõlmava mitmeaastase 
finantsraamistiku ettepanekus kärpeid kogu ühtekuuluvuspoliitika meetmete ja eesmärkide 
spektri ulatuses (- 5,1% 2011. aasta püsivhindades1) ja et säästetud ei ole ka 
äärepoolseimate piirkondade täiendavat rahastamist; rõhutab, et kärbete kogusummat on 
võimatu kindlaks määrata, kuna järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 926 miljoni euro 
suurune eritoetus hõlmab lisaks äärepoolseimatele piirkondadele ka põhjapoolseid 
hõredalt asustatud piirkondi, nagu on sätestatud Austria, Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokollis 6; märgib siiski, et täiendav rahastamine, mis hõlmab nii äärepoolseimaid kui 
ka põhjapoolseid hõredalt asustatud piirkondi aastatel 2014–2020 (926 miljonit eurot), 
moodustab umbkaudu 50% aastatel 2007–2013 eraldatud summast (1 738 miljonit eurot);

3. tuletab meelde, et äärepoolseimatele piirkondadele tuleks kehtestada erimeetmed ja 
täiendav rahastus, et tasakaalustada aluslepingu artiklis 349 osutatud teguritest tulenevat 
ebasoodsamat olukorda; leiab, et äärepoolseimate piirkondade kaasrahastamise 
ülemmäära seadmine 85%-le on positiivne samm selles suunas, ning palub komisjonil 
määrata teisi võimalusi nende piirkondade aitamiseks, eelkõige juhul, kui järgmisel 
programmitöö perioodil neile eraldatavaid vahendeid vähendatakse;

4. toonitab kooskõlas majandusliku, sotsiaalse ja piirkondliku arengu viienda aruande 
järeldustega vajadust suurendada ühtekuuluvuspoliitika vahendite paindlikkust nii palju, et 
võimaldada investeeringuid, mis tagaksid ELi 2020. aasta strateegia eesmärkidele vastava 
kasvutaseme ja arengu ning seda ka geograafilistes ja demograafilistes eritingimustes;

5. toonitab vajadust hõlbustada ühtekuuluvuspoliitika fondide ning teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse raamprogrammi vahelist koostoimet, et tugevdada äärepoolseimate 
piirkondade arengut ning vähendada teadusuuringutega seotud vahendite alakasutamist;

6. peab kahetsusväärseks kärpeid ühtekuuluvuse valdkonnas, täpsemalt asjaolu, et komisjon 

                                               
1 Kõik käesolevas arvamuses kasutatud arvulised näitajad põhinevad Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika 
peadirektoraadi ühtekuuluvuspoliitika arendamise, kooskõlastamise ja teavitamise direktoraadi arvutustel
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soovitab vähendada majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse üldist 
rahastamist järgmisel programmiperioodil 5,1% võrra 2011. aasta püsivhindades, 
sealhulgas kärpida vähem arenenud piirkondade (välja arvatud üleminekupiirkonnad) 
rahastamist 20,2%, konkurentsipiirkondade rahastamist 5,6% ja Ühtekuuluvusfondi 
eraldisi 2,9%;

7. avaldab heameelt komisjoni kava üle lisada aastaid 2014–2020 hõlmavasse 
mitmeaastasesse finantsraamistikku äärepoolseimate piirkondade ja väga väikese 
rahvastikutihedusega piirkondade eelarverida, kuna sellega luuakse selgem seos nendele 
piirkondadele eraldatavate rahaliste vahendite ja nendele seatud eesmärkide vahel;

8. juhib tähelepanu vajadusele võtta tulevase mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus 
arvesse teatud Euroopa piirkondade muutumist „äärepoolseimateks piirkondadeks” 
perioodil 2014–2020; palub komisjonil oma eelarveprognoose vastavalt kohandada.
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