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LÜHISELGITUS

Ühtekuuluvuspoliitika on üks peamisi investeerimisinstrumente, millega toetatakse liidu 
Euroopa 2020. aasta strateegias sätestatud põhilisi prioriteete. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklite 174 ja 176 kohaselt on Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ette nähtud 
piirkondade arengutasemete vaheliste erinevuste ja ebasoodsamate piirkondade arengu 
mahajäämuse vähendamiseks, seetõttu peavad fondi meetmed olema suunatud eelkõige 
riikidele ja piirkondadele, kus selleks on kõige rohkem vajadust.

Vastavalt komisjoni ettepanekule toetatakse ERFist aastatel 2014–2020 piirkondlikku ja 
kohalikku arengut, kaasrahastades investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning 
innovatsiooni; kliimamuutustesse ja energiasse; VKEde ettevõtluse toetamisse; üldist 
majandushuvi pakkuvatesse teenustesse; telekommunikatsiooni-, energia- ja 
transpordiinfrastruktuuridesse; tervishoidu, haridusse ja sotsiaalsesse infrastruktuuri; ning 
linnade säästvasse arengusse. Raportöör on siiski veendunud, et määruses tuleks paremini 
kajastada nii turismi kui ka kultuuripärandiga seotud meetmeid.

Selleks et tagada ERFi toetuse suurem keskendumine ELi prioriteetidele, nagu on sätestatud 
ELi 2020. aasta strateegias, teeb komisjon ettepaneku temaatiliseks suunitluseks, võttes samal 
ajal arvesse erinevaid arengutasemeid. Raportöör toetab vajadust vältida meetmete 
dubleerimist, hajutatust ja ebapiisavat prioriteetide seadmist, mis on varem Euroopa tasandi 
investeeringute lisandväärtust piiranud. Eriti ajal, mil ressursse napib, on olulised temaatiline 
suunitlus ja investeerimisprioriteetide kindlaksmääramine kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga.

Kavandatava määrusega pööratakse ka suuremat tähelepanu linnade säästvale arengule, 
eelkõige eraldades linnade säästva arengu jaoks minimaalselt 5 % ERFi ressurssidest. 
Raportöör tunneb sellele valdkonnale suurema tähelepanu pööramise üle heameelt.

ERFile aastateks 2014–2020 ette nähtud rahastamispaketist ei räägita mitte kavandatavas 
ERFi määruses, vaid ettepanekus, mis puudutab kõigi fondide ühissätete määrust1. Asjaomase 
määruse ettepaneku artikli 84 lõikes 1 nähakse 96,52% struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide 
vahendite kogusummast, s.t 324,3 miljardit eurot (2011. aasta püsivhindades) ette 
majanduskasvu ja tööhõive eesmärkidega seotud investeeringuteks. Sellest 324,3 miljardist 
eraldatakse 68,7 miljardit (2011. aasta püsivhindades) Ühtekuuluvusfondile. Lisaks teeb 
komisjon Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) osas ettepaneku iga piirkonnakategooria miinimumosa 
kohta, eraldades ESFile struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide jaoks ette nähtud kogueelarvest 
kokku vähemalt 25%, s.t 84 miljardit eurot. Selle tulemusena jääb ajavahemikuks 2014–2020 
ERFile kättesaadavaks maksimaalselt 183,3 miljardit eurot. Võrreldes ajavahemikuga 2007–
2013 on see summa väiksem. Raportöör tunneb kahetsust selle pärast, et 
ühtekuuluvuspoliitika rahastamise kogusummat vähendatakse ja et selle tulemusena ERFi 
eelarvelised vahendid vähenevad. 
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miljonites eurodes, 2011. aasta 
püsivhindades

Mitmeaastane 
finantsraamistik 
2007–2013

Mitmeaastane 
finantsraamistik 
2014–2020

Muutus

ERF 203 183 - 10 %
ESF 78 84 + 8 %
Ühtekuuluvusfondile  71 69 - 3 %
Kokku 354 336 - 5,3 %
Ümardamise tõttu ei pruugi arvud näidatud kogusummat täpselt kokku anda

See sõltub aga kogu ühtekuuluvuspoliitikale eraldatavat rahastamispaketti käsitlevate 
läbirääkimiste lõpptulemustest. Rahastamispaketti ei saa fikseerida enne, kui saavutatakse 
kokkulepe määruse osas, millega kehtestatakse mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020. Lisaks soovib raportöör toonitada Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis väljendatud veendumust, et „järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vahendid 
peavad suurenema vähemalt 5%” võrreldes 2013. aasta tasemega ja et ühtekuuluvuspoliitikale 
käimasoleval finantsplaneerimise perioodil eraldatud summad tuleks järgmisel perioodil 
vähemalt säilitada, mida ei ole aga tehtud.

Muude eelarvele mõju avaldavate sätete osas tunneb raportöör heameelt komisjoni 
lihtsustamisele suunatud jõupingutuste üle, mis sisalduvad ühissätete määruses1. Lisaks 
rõhutab raportöör, et liikmesriikidel on lihtsustamise toetamises oluline osa.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1; kordab, et uues 
mitmeaastases finantsraamistikus on vaja 
piisavalt lisavahendeid, et liit saaks täita 
oma olemasolevad poliitilised prioriteedid 
ja Lissaboni lepingus sätestatud uued 
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ülesanded ning reageerida ootamatutele 
sündmustele; juhib tähelepanu sellele, et 
isegi kui järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku vahendite summa oleks 
2013. aasta tasemest vähemalt 5% 
suurem, oleks võimalik liidu kokkulepitud 
eesmärkide ja kohustuste ning liidu 
solidaarsuse põhimõtte täitmiseks anda 
kõigest piiratud panus; palub nõukogul, 
juhul kui ta ei jaga seda seisukohta, 
selgelt välja tuua, millised poliitilised 
prioriteedid või projektid võiks täielikult 
peatada, hoolimata nende tõendatud 
lisandväärtusest Euroopa jaoks;
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(011)0266.

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1b. tuletab eelkõige meelde, et samas 
resolutsioonis rõhutab parlament, et 
„edukas ja tugevdatud 
ühtekuuluvuspoliitika vajab piisavat 
rahastamispaketti“, ja järeldab, et „sellel 
käimasoleval finantsplaneerimise 
perioodil eraldatud summad tuleks 
järgmisel perioodil vähemalt säilitada”;

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Arvestades, et oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsioonis (tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel) rõhutas Euroopa 
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Parlament „ühtekuuluvuspoliitika 
Euroopa lisandväärtust, kuna see poliitika 
on olnud aastakümneid majanduskasvu 
soodustamise ja töökohtade loomise 
hästitoimiv mehhanism, sidususe, 
jätkusuutliku arengu ja ühtekuuluvuse 
loomise peamine vahend ning liidu üks 
tähtsaim, silmapaistvaim ja edukaim 
poliitikavaldkond”. Euroopa Parlament 
juhtis siiski tähelepanu sellele, et 
nüüdisaegses ühtekuuluvuspoliitikas 
tuleb viia läbi mitmeid struktuurireforme, 
eelkõige lihtsustamise vallas, lahendada 
liidu peamised probleemid ning edendada 
kohapeal sünergiat muude 
poliitikavaldkondade ja vahenditega. 
Euroopa Parlament on veendunud, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika peaks jääma kogu 
ELi hõlmavaks poliitikaks, mis võimaldab 
kõikidele ELi piirkondadele ligipääsu 
vahenditele, kogemustele ja abile.

Selgitus

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni (tulevikku investeerimise ning uue 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
Euroopa nimel) lõige 64.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Arvestades, et Euroopa Parlament 
rõhutas oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis, et edukas ja tugevdatud 
ühtekuuluvuspoliitika vajab piisavat 
rahastamispaketti, ja et sellele 
käimasoleval finantsplaneerimise 
perioodil eraldatud summad tuleks 
järgmisel perioodil vähemalt säilitada, 
eesmärgiga suurendada 
ühtekuuluvuspoliitilisi jõupingutusi ELi 
piirkondlike arenguerinevuste 
vähendamiseks. Komisjon teeb aga 



AD\905962ET.doc 7/13 PE489.343v02-00

ET

ettepaneku ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite kogusummat aastatega 
2007−2013 võrreldes 5,3% vähendada. 
Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldataks 
ERFile maksimaalselt 183 miljardit eurot, 
mis tähendaks ajavahemikuga 2007–2013 
võrreldes assigneeringute 10%-list 
vähendamist.

Selgitus

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni (tulevikku investeerimise ning uue 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
Euroopa nimel) lõige 67, mida on täiendatud arvudega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata vajadusele kooskõlastada seda 
eespool nimetatud valdkondades 
olemasolevate ELi vahendite ja 
programmidega. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis tulevikku investeerimise 
ning uue mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku 
ja kaasava Euroopa nimel1 tuletas 
Euroopa Parlament meelde, et Lissaboni 
lepingu artikli 195 kohaselt on turism ELi 
uus pädevus ning seega peaks see 
kajastuma ka järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus. Parlament rõhutas 
säästva turismi olulist panust Euroopa 
majandusse ja väljendas veendumust, et 
Euroopa turismistrateegia eesmärk peaks 
olema selle valdkonna konkurentsivõime 
suurendamine ning riiklike, piirkondlike 
ja kohalike omavalitsuste koostöö 
edendamine ning selle toetuseks tuleks 
järgmisel perioodil ette näha piisavad 
rahalised vahendid. ERFist tuleks toetada 
turismivaldkonnale olulisi tegevusi.
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(011)0266.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks ning määrata 
kindlaks kord, millega koostatakse 
kõnealustest meetmetest abi saavate 
linnade nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

(7) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis väljendas Euroopa 
Parlament veendumust, et 
linnapiirkonnad võivad kohtadena, kuhu 
on koondunud palju probleeme (töötus, 
sotsiaalne tõrjutus, keskkonnaseisundi 
halvenemine, ränne), etendada 
regionaalarengus olulist rolli ning aidata 
kaasa kohapeal esineva majandusliku ja 
sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele. 
Ühtlasi rõhutas parlament 
ühtekuuluvuspoliitika linnamõõtme osas 
vajadust nähtavama ja sihipärasema 
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lähenemisviisi järele, tagades samas ka 
tasakaalustatud tingimused linna-, 
linnalähi- ja maapiirkondade 
sünergiliseks arenguks. Linnade säästva 
arengu raames peetakse seega vajalikuks 
toetada integreeritud meetmeid 
linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks ning määrata 
kindlaks kord, millega koostatakse 
kõnealustest meetmetest abi saavate 
linnade nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

Selgitus

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni (tulevikku investeerimise ning uue 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
Euroopa nimel) lõige 70.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis Euroopa Parlament 
mõistis, et vastavalt aluslepingule tuleb 
erilist tähelepanu pöörata 
maapiirkondadele, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondadele ja 
piirkondadele, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, nagu väga 
väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimad piirkonnad, saared, 
piiriülesed ja mäestikualad ning 
äärepoolseimad piirkonnad. Parlament 
väljendas veendumust, et nendest 
piirkondadest leitud ressurssidel ja 
suutlikkusel võib olla oluline roll Euroopa 
Liidu tulevases konkurentsivõimes, ning 
rõhutas vastavalt, et neid probleemseid 
piirkondi tuleks tunnustada ka 
mitmeaastases finantsraamistikus 
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aastateks 2014–2020. Euroopa Parlament 
väljendas seisukohta, et püsivalt 
ebasoodsate tingimustega piirkondade 
jaoks on vaja kavandada eristrateegia, 
nagu see on sätestatud Euroopa 
Parlamendi 22. septembri 2010. aasta 
resolutsioonis.

Selgitus

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni (tulevikku investeerimise ning uue 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
Euroopa nimel) lõige 71.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Eraldi tuleks pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
laiendades erandkorras ERFi rakendusala 
selliste konkreetsest majanduslikust ja 
sotsiaalsest olukorrast tulenevate 
lisakulude hüvitamisega seotud tegevusabi 
rahastamisele, mida tingivad aluslepingu 
artiklis 349 loetletud tegurid, nimelt nende 
piirkondade kaugus, isoleeritus, väike 
pindala, rasked loodusolud ja kliima ning 
majanduslik sõltuvus mõnedest toodetest. 
Nimetatud tegurite püsivus ja koosmõju 
piiravad oluliselt nende piirkondade 
arengut. Et toetada praeguse ja tulevase 
majandustegevuse arengut, tuleks vähemalt 
50 % konkreetsetest lisaeraldistest eraldada 
äärepoolseimate piirkondade majanduste 
mitmekesistamise ja kaasajastamise 
meetmete jaoks.

(11) Eraldi tuleks pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
laiendades erandkorras ERFi rakendusala 
selliste konkreetsest majanduslikust ja 
sotsiaalsest olukorrast tulenevate 
lisakulude hüvitamisega seotud tegevusabi 
rahastamisele, mida tingivad aluslepingu 
artiklis 349 loetletud tegurid, nimelt nende 
piirkondade kaugus, isoleeritus, väike 
pindala, rasked loodusolud ja kliima ning 
majanduslik sõltuvus mõnedest toodetest. 
Nimetatud tegurite püsivus ja koosmõju 
piiravad oluliselt nende piirkondade 
arengut. Et toetada praeguse ja tulevase 
majandustegevuse arengut, tuleks vähemalt 
50 % konkreetsetest lisaeraldistest eraldada 
äärepoolseimate piirkondade majanduste 
mitmekesistamise ja kaasajastamise 
meetmete jaoks. Eelkõige tuleks 
hõlbustada ERFi ning teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse raamprogrammi 
vahelist koostoimet, et tugevdada 
äärepoolseimate piirkondade arengut 
ning vähendada teadusuuringutega 
seotud vahendite alakasutamist.
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Selgitus

Eelarvekomisjoni arvamus regionaalkomisjonile ühtekuuluvuspoliitika rolli kohta Euroopa 
Liidu äärepoolseimates piirkondades ELi 2020. aasta strateegiat silmas pidades 
(2011/2195(INI)), lõige 5.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Oluline on tagada programmi 
usaldusväärne finantsjuhtimine ja selle 
elluviimine võimalikult tulemuslikul ja 
kasutajasõbralikul viisil, tagades samal 
ajal kõigile osalejatele õiguskindluse ja 
vahendi kasutamise võimaluse. Kuna 
Ühtekuuluvusfondi meetmeid viiakse ellu 
koostöös liikmesriikidega, peaksid 
liikmesriigid hoiduma lisaeeskirjade 
kehtestamisest, mis muudaksid vahendite 
kasutamise toetuse saajate jaoks 
keeruliseks.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete:

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete, tagades samal 
ajal koostoime ja täiendavuse liidu 
asjaomaste programmide ja vahenditega:

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde,
ökotõhusa innovatsiooni, sotsiaalse 
innovatsiooni, kultuuri- ja loovtööstuste 
ning riiklike teenuste alaste rakenduste, 
nõudluse stimuleerimise, võrkude loomise 
ja avatud innovatsiooni soodustamine läbi 
aruka spetsialiseerumise;
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