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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et ELi eelarve on eelkõige investeerimiseelarve, sest 94% selle 
kogumahust investeeritakse uuesti liikmesriikidesse, ja et kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused vastutavad suure osa kulude eest, mis Euroopa Liidu avalikus sektoris 
tehakse;

2. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikal on majandusliku, sotsiaalse ja piirkondliku 
ühtekuuluvuse soodustamisel, tööhõive ja majanduskasvu edendamisel ning 
makromajandusliku tasakaalustamatuse vähendamisel väga oluline osa;

3. nõuab, et ELi, liikmesriikide ning kohalike ja piirkondlike eelarvete vahelise koostoime 
loomine seataks emastähtsale kohale; palub komisjonil esitada selged faktid selle kohta, 
kuidas oleks ELi eelarve abil võimalik investeeringuid eri tasanditel veelgi rohkem 
võimendada; kutsub liikmesriike üles kasutama täiel määral ja kõigil tasanditel ära 
lisarahastamisvõimalused, mis on loodud Euroopa Investeerimispanga vahendite ja sellise 
uue rahastamisvahendiga nagu projektivõlakirjad; lisaks tervitab asjaolu, et 
rahastamisvahendite kasutamist laiendatakse ühtekuuluvuspoliitika raames kõigile 
temaatiliste eesmärkide ja kõigile ÜSRi fondidele;

4. väljendab muret selle pärast, et kui järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 
ühtekuuluvuspoliitikale ettenähtud vahendeid vähendatakse, siis on riigi tasandi, 
piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel võimalik arukasse, püsivasse ja kaasavasse 
majanduskasvu vähem investeeringuid teha; rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikale 
ettenähtud summad tuleks jätta vähemalt praegusele tasemele;

5. palub institutsioonidel parandada kehtivaid sätteid viisil, mis võimaldaks teatavate 
liikmesriikide piirkondadel, keda finantskriis on eriti tugevalt mõjutanud, suurendada 
veelgi oma suutlikkust kasutada ära struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide vahendeid ning 
vältida oodatavaid ulatuslikke assigneeringute vabastamisi;

6. rõhutab, et makromajanduslike tingimuste seadmine on lubamatu, sest see võib 
ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel probleeme tekitada ja ohustada pikaajaliste kohustuste 
täitmist; kordab, et kasutusele makromajanduslike tingimuste seadmine mõjutaks 
piirkondi, kus on abi kõige rohkem vaja, ning rõhutab, et kohalikke ja piirkondlikke 
omavalitsusi ei tohiks karistada liikmesriikide tasandil ilmnevate raskuste eest; rõhutab 
ühtlasi, et ei poolda tulemusreservi, mis võib tuua kaasa olukorra, kus piirkonnad väldivad 
ambitsioonikamaid ja innovaatilisemaid projektide ning eelistavad kergemini 
saavutatavate eesmärkidega projekte;

7. on seisukohal, et tuleb keskenduda väikesele arvule temaatilistele prioriteetidele; rõhutab 
aga, et selleks, et liikmesriikidel ja piirkondadel oleks võimalik võtta ühiste eesmärkide 
saavutamiseks kõige tõhusamaid meetmeid ja arvestada seejuures piirkondlikke, 
majanduslikke ja sotsiaalseid eripärasid, on vaja paindlikkust.
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