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LÜHISELGITUS

Ühtekuuluvuspoliitika on ELi peamine investeerimisvahend, millega toetatakse Euroopa 
2020. aasta strateegias sätestatud liidu prioriteete. Euroopa territoriaalne koostöö on üks 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidest ning raamistik ühiste abinõude rakendamiseks ja 
poliitikaalaseks aruteluks eri liikmesriikide riiklike, piirkondlike ja kohalike otsustetegijate 
vahel või ELi mittekuuluvate riikide naaberpiirkondadega. See on vajalik ka põhjusel, et 
liikmesriikide ja piirkondade probleemid on piiriülesed ning nõuavad ühist tegutsemist 
asjakohasel territoriaalsel tasandil. Euroopa territoriaalne koostöö soodustab ka oluliselt 
Lissaboni lepingus sätestatud eesmärgi – territoriaalse ühtekuuluvuse – saavutamist. 

Arvamuse koostaja väljendab heameelt Euroopa Komisjoni ettepaneku üle määrata kindlaks 
konkreetne õiguslik alus Euroopa territoriaalsele koostööle ERFist (Euroopa Regionaalarengu 
Fondist) antava toetuse jaoks. See vastab Euroopa Parlamendi taotlusele ja peaks tagama 
selle, et Euroopa territoriaalse koostöö eripära, eelkõige selle riigiülest mõõdet, võetakse 
paremini arvesse.

Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt toetataks Euroopa territoriaalse koostööga kolme 
koostöövormi: piiriülest, riikidevahelist ja piirkondadevahelist koostööd. Riikidevaheline 
koostöö oleks eriti kasulik selleks, et tugevdada ELi territoriaalset ühtekuuluvust ning 
makropiirkondi ja merepiirkondi käsitlevaid hiljuti käivitatud strateegiaid. Koostöö ELi 
piirkondade vahel (ja vajadusel kolmandate riikidega) on suunatud ühtekuuluvuspoliitika 
rakendamist puudutavate kogemuste vahetamise tõhustamisele, eelkõige heade tavade 
levitamise kaudu.

Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) või ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendiga (IPA) hõlmatud kolmandate riikide piirkondadega tehtava koostöö puhul 
täiendaks ERFist rahastamine kõnealustest vahenditest rahastamist. Väga tähtis on siiski 
tagada kõnealuste programmide sujuv elluviimine, mis on viimastel aastatel vahel raskeks 
osutunud. 

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku eraldada ühtekuuluvuspoliitikale ettenähtud kogusummast 
3,48 % Euroopa territoriaalse koostöö jaoks, mis oleks 11,7 miljardit eurot (2011. aasta 
püsivhindades). Praeguse programmitöö perioodiga võrreldes on tegemist suurenemisega. 

(miljardites eurodes, 2011. aasta 
püsivhindades)

Mitmeaastane 
finantsraamistik

2007-2013

Komisjoni 
ettepanek

mitmeaastane 
finantsraamistik

2014–2020

Muutus 
(protsentides)

Lähenemispiirkonnad
ERF + ESF

202,9 162,6 - 20 %

2007–2013 järkjärguline 
kaotamine 

(lähenemispiirkonnad) + 

25,9 38,9 +50 %
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järkjärguline kohaldamine 
(konkurentsivõime piirkonnad)/ 

2014 –2020 
üleminekupiirkonnad

(ERF + ESF)
Konkurentsivõime piirkonnad / 

enam arenenud piirkonnad 
(ERF + ESF)

44,3 53,1 + 20 %

Territoriaalne koostöö
(ERF)

8,9 11,7 +31 %

Ühtekuuluvusfond 71 68,7 - 3 %
2014–2020 lisaeraldis 

äärepoolseimatele ja hõreda 
asustusega piirkondadele

(ERF) 

0,9

KOKKU 354 336 -5,3 %

Arvamuse koostaja väljendab heameelt kavandatava suurendamise üle. See sõltub siiski 
ühtekuuluvuspoliitikale eraldatava kogusumma üle peetavate läbirääkimiste lõpptulemusest, 
ja seadusandliku ettepaneku artiklis 4 osutatud 3,48 % on vaid seadusandjale suunatud 
soovitus. Seda ei saa määrata kindlaks enne, kui jõutakse kokkuleppele ettepaneku osas võtta 
vastu määrus, millega kehtestatakse mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020. 
Arvamuse koostaja soovib ka rõhutada Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis väljendatud veendumust, „et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vahendid 
peavad suurenema vähemalt 5%” 2013. aasta tasemega võrreldes ja „et sellele käimasoleval 
finantsplaneerimise perioodil eraldatud summad tuleks järgmisel perioodil vähemalt 
säilitada”, mis ilmselt siiski nii ei ole.

Lisaks tunneb arvamuse koostaja heameelt komisjoni püüete üle lihtsustada sätteid, eelkõige 
lihtsustada rahastamisvõimalusi kindlamääraliste maksete kasutamise kaudu. Arvamuse 
koostaja rõhutab lisaks seda, et püüded lihtsustada Euroopa territoriaalset koostööd on eriti 
olulised nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil, kuna see puudutab mitmeid riike. Abisaajatel 
tuleb ilmselt rakendada eri eeskirju, mille on kindlaks määranud EL, üks või mitu liikmesriiki 
või ka kolmandad riigid. Arvamuse koostaja tuletab liikmesriikidele meelde tungivat vajadust 
vältida vastuolulisust ja ebajärjekindlust ELi ja liikmesriikide eeskirjade vahel ning abisaajate 
halduskoormuse suurenemist. Ka usaldusväärne finantsjuhtimine ja läbipaistvus on olulisel 
kohal.

Lõpetuseks rõhutab arvamuse koostaja, et Euroopa territoriaalse koostöö eripära ja keerukuse 
tõttu teeb komisjon ettepaneku kohaldada kohustustest vabastamise suhtes erandkorras „n+3” 
reeglit.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud: 
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Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on vaid seadusandjale 
suunatud soovitus ning seda ei saa 
määrata kindlaks enne, kui jõutakse 
kokkuleppele ettepaneku osas võtta vastu 
määrus, millega kehtestatakse 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020;

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. 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 olemasolevaid poliitilisi prioriteete ja 
Lissaboni lepingus sätestatud uusi 
ülesandeid 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 
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lisaväärtusest Euroopa jaoks;
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 3

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. tuletab eelkõige meelde, et kõnealuses 
resolutsioonis rõhutab Euroopa 
Parlament, et „edukas ja tugevdatud 
ühtekuuluvuspoliitika vajab piisavat 
rahastamist” ja järeldab, et „sellele 
käimasoleval finantsplaneerimise 
perioodil eraldatud summad tuleks 
järgmisel perioodil vähemalt säilitada”;

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus - 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis tulevikku investeerimise 
ning uue mitmeaastane finantsraamistiku 
kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku 
ja kaasava Euroopa nimel rõhutas 
Euroopa Parlament 
ühtekuuluvuspoliitika Euroopa 
lisaväärtust, 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 
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liidu peamised probleemid ning edendada 
kohapeal sünergiat muude 
poliitikavaldkondade ja vahenditega. 
Euroopa Parlament väljendas 
veendumust, 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 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus - 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis tuletas Euroopa Parlament 
veel meelde, et ühtekuuluvuspoliitikal on 
suurem tähtsus seoses Lissaboni lepingu 
jõustumisega ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse kinnistamisega selles. 
Euroopa Parlament oli sellega seoses 
seisukohal, et kõiki territoriaalse koostöö 
vorme (piiriülene, riikidevaheline ja 
piirkondadevaheline) tuleb tugevdada, 
ning toonitas, et käsitleda tuleks ka 
makropiirkondlikku koostööd ja 
strateegiaid.

Selgitus

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni (tulevikku investeerimise ning uue 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
Euroopa nimel) lõige 65.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu ühtekuuluvuspoliitika 
lisaväärtuse suurendamiseks tuleks 
erisätetega saavutada märkimisväärne 
lihtsustatus kõikidel tasanditel: abisaajad, 
programmis osalevad asutused, osalevad 
liikmesriigid, kolmandad riigid ja 
komisjon.

(3) Liidu ühtekuuluvuspoliitika 
lisaväärtuse suurendamiseks üldiselt, ja 
selleks, et võtta arvesse Euroopa 
territoriaalse koostöö riigiülest mõõdet,
tuleks erisätetega saavutada 
märkimisväärne lihtsustatus kõikidel 
tasanditel: abisaajad, programmis osalevad 
asutused, osalevad liikmesriigid, 
kolmandad riigid ja komisjon, kuna 
abisaajatel tuleb ilmselt rakendada eri 
eeskirju, mille on kindlaks määranud EL, 
üks või mitu liikmesriiki või ka 
kolmandad riigid. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata vajadusele vältida 
ebajärjekindlust eri eeskirjade vahel ja 
hoida ära halduskoormuse suurenemine.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tuleks kehtestada objektiivsed 
kriteeriumid abikõlblike piirkondade ja 
alade määramiseks. Selleks peaks 
abikõlblike piirkondade ja alade 
määratlemiseks võtma liidu tasandil 
aluseks piirkondade ühtse liigituse, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. mai 2003. aasta määruses (EÜ) 
nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine 
statistiliste territoriaalüksuste liigitus
(NUTS).

(8) Tuleks kehtestada objektiivsed ja 
läbipaistvad kriteeriumid abikõlblike 
piirkondade ja alade määramiseks. Selleks 
peaks abikõlblike piirkondade ja alade 
määratlemiseks võtma liidu tasandil 
aluseks piirkondade ühtse liigituse, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. mai 2003. aasta määruses (EÜ) 
nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine 
statistiliste territoriaalüksuste liigitus
(NUTS).
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Temaatiliste eesmärkide valik peaks 
olema piiratud, et suurendada 
ühtekuuluvuspoliitika mõju kogu liidus. 
Piirkondadevahelise koostöö kohane 
kontsentreeritus peaks kajastuma iga 
projekti eesmärgis, mitte temaatiliste 
eesmärkide piiratuses, et saada võimalikult 
palju kasu piirkondadevahelisest koostööst, 
millega tahetakse suurendada 
ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkust 
eesmärkide „Investeerimine 
majanduskasvu ja töökohtade loomisse” ja 
„Euroopa territoriaalne koostöö” raames.

(16) Temaatiliste eesmärkide valik peaks 
olema piiratud, et suurendada 
ühtekuuluvuspoliitika mõju kogu liidus. 
Piirkondadevahelise koostöö kohane 
kontsentreeritus peaks kajastuma iga 
projekti eesmärgis, mitte temaatiliste 
eesmärkide piiratuses, et saada võimalikult 
palju kasu piirkondadevahelisest koostööst, 
millega tahetakse suurendada 
ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkust 
eesmärkide „Investeerimine 
majanduskasvu ja töökohtade loomisse” ja 
„Euroopa territoriaalne koostöö” raames. 
Programmi eesmärkide saavutamiseks ja 
rahaliste vahendite optimaalseks 
kasutamiseks on kõige olulisem 
parandada programmi elluviimist ja raha 
kasutamist.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kuna osalejaid on rohkem kui üks 
liikmesriik, ei saa eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” raames kohaldada 
määruse (EL) nr […]/2012 [ühissätete 
määrus] üldeeskirja, mille kohaselt iga 
liikmesriik kehtestab oma abikõlblikkuse 
eeskirjad. Võttes aluseks 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodil saadud 
kogemused, tuleks kehtestada selge 
abikõlblikkuse eeskirjade hierarhia tugeva 
rõhuasetusega ühiste abikõlblikkuse 
eeskirjade suunas.

(25) Kuna osalejaid on rohkem kui üks 
liikmesriik, ei saa eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” raames kohaldada 
määruse (EL) nr […]/2012 [ühissätete 
määrus] üldeeskirja, mille kohaselt iga 
liikmesriik kehtestab oma abikõlblikkuse 
eeskirjad. Võttes aluseks 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodil saadud 
kogemused, tuleks kehtestada selge 
abikõlblikkuse eeskirjade hierarhia tugeva 
rõhuasetusega ühiste abikõlblikkuse 
eeskirjade suunas ning tuleks vältida 
vastuolulisust ja ebajärjekindlust Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
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…/2012 [Euroopa Liidu aastaeelarve 
suhtes kohaldatavate finantseeskirjade 
kohta], ühissätete määruse ja riiklike 
eeskirjade vahel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Küsimustele, mida ei ole käsitletud 
määruse (EL) nr […]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklites 55−61, määruses (EL) nr 
[…]/2012 [ERF] või käesolevas määruses 
või selle alusel või seirekomisjoni poolt 
sätestatud abikõlblikkuse eeskirjades, 
kohaldatakse selle riigi eeskirju, kus 
konkreetne kulutus tehakse.

3. Küsimustele, mida ei ole käsitletud 
määruse (EL) nr […]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklites 55−61, määruses (EL) nr 
[…]/2012 [ERF], Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) nr …/2012 
[Euroopa Liidu aastaeelarve suhtes 
kohaldatavate finantseeskirjade kohta]
või käesolevas määruses või selle alusel
või seirekomisjoni poolt sätestatud 
abikõlblikkuse eeskirjades, kohaldatakse 
selle riigi eeskirju, kus konkreetne kulutus 
tehakse, ning need ei tohi olla vastuolus 
liidu eeskirjadega ega tuua täiendavat 
ebaproportsionaalset halduskoormust 
abisaajale.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 113 lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks määravad
koostööprogrammis osalevad liikmesriigid 
ühe korraldusasutuse ja (kõnealuse 
määruse artikli 113 lõike 4 kohaldamise 
eesmärgil) ühe auditeerimisasutuse, mis 
asuvad samas liikmesriigis.

1. Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 113 lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks akrediteerivad
koostööprogrammis osalevad liikmesriigid 
ühe korraldusasutuse ja (kõnealuse 
määruse artikli 113 lõike 4 kohaldamise 
eesmärgil) ühe auditeerimisasutuse, mis 
asuvad samas liikmesriigis.
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