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-I lisa
Ühine strateegiline raamistik

Kõnealuse raamistiku eesmärk on toimida 
kooskõlas artikliga 10 erinevate 
poliitikasuundade konkreetsetes 
piirkondlikes kontekstides 
kooskõlastamise, integreerimise ja 
tasakaalustamise vahendina ning eelkõige 
investeerimisprioriteetide artiklis 9 
sätestatud temaatiliste eesmärkidega 
kooskõlastamise ja tasakaalustamise 
vahendina.
Lisaks käesolevas lisas sisalduvale 
raamistikule peaks komisjon toetama 
liikmesriike ja piirkondi, võttes 
delegeeritud õigusakti kujul kooskõlas 
artikliga 142 vastu ühise 
strateegiaraamistiku fondidele 
soovitatavate meetmete mittetäieliku 
menüü. Kõnealune mittetäielik menüü kui 
ÜSRi osa pakkuma liikmesriikidele ja 
piirkondadele juhiseid selle kohta, kuidas 
nad saavad muundada käesoleva määruse 
artiklis 9 sätestatud temaatilisi eesmärke 
programmide koostamiseks, võttes arvesse 
piirkondade erinevaid vajadusi, 
probleeme ja võimalusi ning piirkondliku 
jätkusuutliku arengu jaoks vajalikku 
paindlikkust.

1. Horisontaalsed põhimõtted ja 
valdkonnaülesed probleemid

1.1 Partnerlus ja mitmetasandiline 
valitsemine 
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1.1.1 Mitmetasandilise valitsemise 
põhimõte nõuab kooskõlastatud tegevust, 
mida viiakse ellu kooskõlas 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtetega ning partnerluses. See peab 
ühtlasi toimuma operatiiv- ja 
institutsionaliseeritud koostöö kujul, 
eelkõige seoses liidu poliitikasuundade 
koostamise ja rakendamisega. 
Selgesõnaline viide mitmetasandilisele 
valitsemise põhimõttele käesolevas 
määruses kujutab endast kõnealuse 
põhimõtte tugevdamist ja pakub 
ühtekuuluvuspoliitikale endale 
lisandväärtust.
1.1.2 Mitmetasandilise valitsemise 
põhimõtet tuleb austada, et lihtsustada 
sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse saavutamist ning liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetide elluviimist.
1.1.3 Et tagada tõhus mitmetasandiline 
valitsemine, peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad teostama järgnevad meetmed:
a) rakendama partnerlust vastavalt 
Euroopa käitumisjuhendile, nagu artiklis 
5 osutatud;
b) looma kooskõlastamismehhanismid 
erinevate valitsemistasandite vahel 
kooskõlas vastavate põhiseaduslike 
volituste süsteemidega;
c) andma korrapäraselt aru partnerluse 
rakendamise kohta.

1.1.4 Kõikidel ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide rakendamise etappidel 
tuleb organiseerida partnerlus, et kaasata 
otseselt piirkondlikke ja kohalikke 
ametivõime partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisse ning 
samuti kõnealuste programmide 
ettevalmistamisse, rakendamisse, 
jälgimisse ja hindamisse. Kaasata tuleb ka 
sotsiaal- ja majanduspartnerid, muud 
avaliku võimu esindajad ning 
kodanikuühiskonda esindavad asutused, 
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sealhulgas keskkonnaorganisatsioonid, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavad organid, et tagada partnerlus 
kõikides poliitika rakendamise faasides.
1.1.5 Koostöö partneritega järgib häid 
tavasid. Iga liikmesriik tagab tehnilise toe 
piisava taseme, et lihtsustada partnerite 
kaasamist ja osalust kõikidel 
programmide koostamise protsessi 
etappidel.

1.2 Jätkusuutlik areng
1.2.1 Jätkusuutliku arengu põhimõte, 
nagu Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 
sätestatud, seondub edusammude 
kontseptsiooniga, mille kohaselt 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnaalaseid kaalutlusi tuleb 
praeguse ja tulevaste põlvkondade heaolu 
ja paremat elukvaliteeti kaaludes 
integreerida.
1.2.2 Jätkusuutliku arengu kaalutlused ja 
põhimõte „saastaja maksab” peavad 
seetõttu olema iga kava lahutamatu osa 
kujundamisest elluviimiseni ja jälgimisest 
hindamiseni. Põhimõtte „saastaja 
maksab” mittekohaldamist võib lubada 
ainult erakordsetel juhtudel ja tingimusel, 
et kehtestatud on selged 
leevendamismeetmed.
1.2.3 Et lahendada keerulisi probleeme, 
millega nad silmitsi seisavad, peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad rakendama 
kõiki kättesaadavaid liidu 
poliitikavahendeid. Eelkõige peavad 
vahendid kliimamuutuse käsitlemise 
eesmärgil keskenduma ennetavatele ja 
leevendusmeetmetele. Iga ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide toetusel 
tehtud uus investeering peab olema seda 
laadi, et see on vastupidav kliimamuutuse 
ja loodusõnnetuste mõjule.
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1.2.4 Euroopa Regionaalarengu Fond ja 
Ühtekuuluvusfond peavad jätkama 
oluliste investeeringute tegemist 
liikmesriikide ja piirkondade 
infrastruktuuridesse, et vastata vee 
raamdirektiivi1 ja muude asjaomaste 
direktiivide nõuetele. Tehnoloogilised 
lahendused, mille eesmärk on aidata 
kaasa jätkusuutlikele meetmetele, on 
olemas ja uued lahendused kerkivad esile, 
ERF peab seetõttu jätkama selle 
valdkonna teadustöö toetamist. Sellise 
toetuse eesmärk peab olema „Horisont 
2020-ga” hõlmatavate meetmete 
täiendamine. Rahastamist bioloogilise 
mitmekesisuse meetmete jaoks võib teha 
kättesaadavaks EAFRD ja EMKFi abil. 
EAFRDd võib ühtlasi kasutada, et toetada 
maa valdajaid, kui kohustuslikud
keskkonnanõuded viivad 
piirkonnaspetsiifiliste ebasoodsate 
olukordadeni.

1.2.5 Jätkusuutliku arengu taotlemine ei 
tohi olla tehniline ettevõtmine. Et tagada, 
et seda eesmärki, ühtlustatakse ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide tegevus, 
peavad korraldusasutused programmi 
elutsükli jooksul pöörama sellele 
eesmärgile nõuetekohaselt ja järjepidevalt 
tähelepanu ja peavad võtma aktiivsema 
lähenemisviisi sekkumiste keskkonnale 
kahjulike mõjude vähendamiseks, võttes 
muuhulgas järgnevad meetmed:
a) investeeringute suunamine kõige 
ressursitõhusamate valikuvõimaluste 
suunas,
b) investeerimisvajaduse hoolikas 
kaalumine, kui investeeringutel on oluline 
negatiivne keskkonnamõju,
c) pikaajalise perspektiivi võtmine, kui 
võrreldakse investeerimise alternatiivsete
meetodite „elutsükli” kulusid,

                                               
1 EÜT viide.......Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000
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d) keskkonnasõbralike riigihangete 
kasutamine.

1.3 Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine ja mittediskrimineerimine

1.3.1 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
võtma asjakohaseid meetmeid, et 
kõrvaldada ebavõrdsus, et edendada 
meeste ja naiste võrdseid õigusi ning et 
vältida kõikidel ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide etappidel soo, rassilise 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse, seksuaalse 
sättumuse või soolise identiteedi alusel 
toimuvat diskrimineerimist.
1.3.2 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
järgima meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
eesmärki ja võtma asjakohaseid 
meetmeid, et vältida diskrimineerimist 
toimingute ettevalmistamise, 
raskendamise, jälgimise ja hindamise 
jooksul programmides, mida 
kaasrahastavad ühissätete määrusega 
hõlmatud fondid, ja selgelt sõnastama 
meetmed, et võtta programmides arvesse 
kõnealust põhimõtet. 
1.3.3 Naiste suurem osalemine tööturul 
nii tööandjate kui töötajatena elavdaks 
liidu majandust. Sellise aktiivsuse 
suurendamise potentsiaali vallandamine 
naiste tööhõivemäära suurendamise 
kaudu, on oluline eeldus strateegia 
„Euroopa 2020“ tööhõiveeesmärkide 
saavutamise jaoks. Seetõttu tuleb 
täielikult käsitleda tõkkeid naiste tööturul 
osalemisele. Liikmesriigid ja piirkonnad 
peavad tagama, et lisaks ESFile 
rahastavad ka ERF, Ühtekuuluvusfond, 
EMKF ja EAFRD meetmeid, mis 
edendavad naiste majanduslikku 
sõltumatust, aitavad kaasa kohase 
tasakaalu saavutamisele töö- ja pereelu 
vahel ja mis edendavad naiste võimalusi 
ettevõtjatena.
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1.3.4 Jälgimis- ja hindamisprogrammid 
aitavad mõõta ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide oodatava panuse mõju 
soolisele võrdõiguslikkusele.

1.4 Kättesaadavus
1.4.1 Kõik tooted ja teenused, mida 
avalikkusele pakutakse ja mida 
kaasrahastavad ühissätete määrusega 
hõlmatud fondid, peavad olema 
kättesaadavad. Eelkõige on hoonestatud 
keskkonna, transpordi, informatsiooni- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate 
kättesaadavus väga oluline ebasoodsas 
olukorras rühmade, sealhulgas vähese 
liikumisega ja puudega isikud, kaasamise 
otstarbel, eriti võttes arvesse ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni, 
mis kehtib alates 3. maist 2008. aastal, ja 
ELi poliitikasuundi ÜRO konventsiooni 
rakendamiseks.
1.4.2 Kriitiliselt tähtis on käsitleda 
asjakohaselt nende, kes on kõige 
kaugemal tööturust, puuetega inimeste, 
migrantide, pagulaste ja 
varjupaigaotsijate, kodutute ja teiste 
vaesusriskis rühmade, laste ja noorte, 
eakate, etniliste vähemuste ja teiste 
ebasoodsas olukorras rühmade vajadusi, 
et võimaldada neil paremini integreeruda 
tööturule ja osaleda täies ulatuses 
ühiskonnas.
1.4.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
jätkama sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamist võrdsetel alustel majandusliku 
ja territoriaalse ühtekuuluvusega kõikides 
ELi piirkondades, et saaks saavutada 
strateegia „Euroopa 2020“ eesmärke.
Määruse (EL) nr (…ühissätete määrus) 
artikli 84 lõike 3 kohaselt määratakse 
igale piirkondade kategooriale 
sotsiaalfondi minimaalne osa, mille 
tulemusena moodustaks sotsiaalfond 
ühtekuuluvuspoliitikale (välja arvatud 
Euroopa Ühendamise Rahastu) ette 
nähtud vahenditest kokku vähemalt 25%.
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1.5 Demograafia
1.5.1 Demograafilise muutusega 
kohanemine on üks põhilisi väljakutseid, 
millega liikmesriigid ja piirkonnad 
eelseisvatel aastakümnetel silmitsi 
seisavad. Väiksema töötava elanikkonna 
ja suurema pensionäride osakaalu 
kombinatsioon avaldab lisasurvet 
liikmesriikide 
sotsiaalkindlustussüsteemile ja seega liidu 
majanduslikule konkurentsivõimele.
1.5.2 Demograafiline muutus loob uusi 
väljakutseid. Sellist demograafilist 
arengut tuleb uurida ja neile vastata eriti 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil, alati 
kui arengusuundumused ilmnevad.
Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tuginema ühissätete määrusega hõlmatud 
fondidele, et töötada välja kohandatud 
strateegiaid, et käsitleda demograafilisi 
probleeme ja luua võimalusi arendada nn 
hõbedast majandust.
1.5.3 Töövõimaluste tõhustamine eakatele 
toob kaasa hulga hüvesid inimestele, 
ühiskondadele ja riigieelarvetele.
Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
kasutama ühissätete määrusega hõlmatud 
fonde, et võtta meetmeid, et lihtsustada 
kõigi vanuserühmade kaasamist. Kõikide 
olemasolevate inimressursside kõige 
paremini kasutamine, tehes sealhulgas 
jõupingutusi, et käsitleda noorte 
tööpuudust, kajastab ühte ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide vahetut 
ülesannet, aidates kaasa kogu liidu 
elanikkonna potentsiaali maksimumini 
viimisele. See saavutatakse hariduse 
miinimumtasemetele juurdepääsu ja 
kvaliteedi parandamisega ja 
sotsiaaltoetuse struktuuride 
tõhustamisega. Ka investeeringud 
tervishoiuinfrastruktuuridesse aitaksid 
kaasa liidu kõikide kodanike pika ja terve 
tööelu eesmärgile.
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1.5.4 Oma programme koostades peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad võtma arvesse 
demograafilise muutuse pikaajalisi 
väljakutseid. Piirkondades, mida 
demograafiline muutus kõige rohkem 
mõjutab, peavad nad selgitama välja 
meetmed, et:
a) toetada demograafilist uuenemist 
paremate tingimuste abil peredele ja 
parandatud tasakaalu abil töö-, era- ja 
pereelu vahel;
b) edendada tööhõivet; tõsta tootlikkust ja 
majanduslikku tulemuslikkust haridusse 
ja teadustöösse investeerimise teel;
c) keskenduda hariduse ja 
sotsiaaltoesüsteemide adekvaatsusele ja 
kvaliteedile; ning
d) tagada tervishoiu ja pikaaegse 
hoolduse kulutõhus osutamine, 
sealhulgas investeerimine infrastruktuuri.

1.6 Integreeritud lähenemisviis
1.6.1 Integreeritud lähenemisviis on 
põhjapaneva tähtsusega, vastamaks 
tõhusalt probleemidele, millega 
liikmesriigid ja piirkonnad silmitsi 
seisavad. Need probleemid on seotud 
globaliseerumise, keskkonda ja energiat 
puudutavate murede, vananemisega 
seotud probleemide ja demograafilise 
muutuse, tehnoloogiliste muutuste ja 
innovatsiooni nõudmiste ning 
sissetulekute ebavõrdsuse ja sotsiaalse 
segregatsiooni mõjudega. Nende 
küsimuste keeruline ja omavahel seotud 
olemus tähendab, et lahendused peavad 
selleks, et õnnestuda, olema integreeritud, 
mitut valdkonda hõlmavad ja 
mitmemõõtmelised.
1.6.2 Sellega seoses võimaldavad 
ühissätete määrusega hõlmatud fondid 
ühendada erinevate ELi fondide jõud 
integreeritud pakettidesse, mida on 
kohandatud, et need sobiksid kohalike ja 
piirkondlike erivajadustega Euroopa 
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2020. aasta sihtide ja eesmärkide 
saavutamiseks. 
1.6.3 Töötades välja oma strateegiaid ja 
programme, eesmärgiga selgitada välja 
kõige kohasemad sekkumised strateegia 
„Euroopa 2020“ toetamiseks, peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad pöörama 
erilist tähelepanu domineerivatele 
territoriaalsetele, strukturaalsetele ja 
institutsionaalsetele omapäradele, nagu 
asjaomase piirkonna ühendatavus, 
tööhõivemustrid ja tööjõu liikuvus; maa-
ja linnapiirkondade seosed; kohalik 
vastastikune sõltuvus erinevate sektorite 
vahel; kultuuripärand; vananemine ja 
demograafilised nihked jne.
1.6.4 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
analüüsima, mis on peamised 
ühiskonnaprobleemid, millega nad 
silmitsi seisavad. Neile probleemidele 
reageerides peavad nad kaaluma ka 
küsimust, mis on nende kodanike heaelu 
konkreetsed tahud, mida nad soovivad 
mõjutada ja tõhustada poliitika abil, ja 
kuidas poliitikat tuleb kavandada ja ellu 
viia asjaomase liikmesriigi või piirkonna 
konkreetses kontekstis.
1.6.5 Et edendada head poliitikat, mida on 
kohandatud konkreetsete piirkondlike 
vajadustega, peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad arendama edasi integreeritud 
territoriaalset lähenemist poliitika 
kavandamisele ja elluviimisele.
Integreeritud territoriaalsete 
investeeringute meetod peaks olema 
peamine vahend tasakaalustatud 
jätkusuutliku arengu saavutamiseks, 
potentsiaaliga edendada tööhõivet, 
sotsiaalset kaasatust ja jõukust, võttes 
arvesse asjaomaseid kontekstilisi tahke, 
kuid keskendudes järgnevate kesksete 
elementide alusel:
a) piirkonna strateegia „Euroopa 2020“ 
arengupotentsiaali ja suutlikkuse 
hindamine;
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b) hinnang strateegia „Euroopa 2020“ 
arenguprobleemide ja kitsaskohtade, 
millega piirkond silmitsi seisab, ning selle 
suutlikkuse kohta neid käsitleda;
c) kohase territoriaalse skaala ja konteksti 
kaalumine poliitika kavandamise ja 
elluviimise jaoks kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega;
d) ühe või enama vastastikku täiendava
investeerimisprioriteedi kombineerimine 
erinevatest temaatilistest eesmärkidest 
ühes prioriteetses suunas või ühe 
programmi piires;
e) mitmetasandilise juhtimise korralduste 
kavandamine, mida on vaja poliitika 
tõhusaks elluviimiseks;
f) asjakohaste tulemuste ja tagajärgede 
näitajate valik, mida kasutatakse poliitika 
jälgimiseks ja hindamiseks.

2. Koostoime ja ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide kooskõlastamine teiste 
ELi poliitikasuundade vahenditega

2.1 Sissejuhatus
2.1.1 Eesmärgiga saavutada optimaalsed 
tulemused jätkusuutliku majanduskasvu 
ja arengu jaoks kohapeal on oluline 
kooskõlastada kõiki liidu poliitikasuundi 
ja nendega seotud vahendeid, mis 
mängivad rolli majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse ning ELis 
paremini tasakaalustatud territoriaalse 
arengu saavutamisel. See peab kajastuma 
ka paremas kooskõlastamises liidu eelarve 
ja liikmesriikide riiklike ning piirkondlike 
eelarvete vahel ühiste 
poliitikaprioriteetide rahastamisel ja 
parandatud vertikaalsel koostööl ELi ja 
riiklike ning piirkondlike üksuste vahel.
2.1.2 Koostoime ja kooskõlastamine ei 
eelda ühesugust lahendust kõigele. 
Sellega seoses on vaja teha lähem 
analüüs liidu poliitikasuundade mõju 
kohta piirkondades ja ühtekuuluvuse 
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kohta, eesmärgiga edendada tõhusat 
koostoimet ja selgitada välja Euroopa 
tasandi kõige sobivamad vahendid 
kohalike ja piirkondlike investeeringute 
toetamiseks ning neid edendada.
2.1.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
programmide koostamise ja rakendamise 
etappidel tagama vastavuse ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide toetatavate 
sekkumiste ja ELi muude 
poliitikasuundade vahel. Selleks peavad 
nad püüdma:
a) selgitada välja ja kasutada ära 
vastastikuseid täiendavusi erinevate liidu 
vahendite vahel riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil nii kavandamisfaasis kui ka 
rakendamise jooksul.
b) optimeerida olemasolevaid struktuure 
ja vajaduse korral luua uusi, mis 
lihtsustavad prioriteetide strateegilist 
väljaselgitamist erinevate riiklikul 
tasandil kooskõlastamise vahendite ja 
struktuuride jaoks, vältida jõupingutuste 
dubleerimist ja selgitada välja 
valdkonnad, kus on vaja täiendavat 
finantstoetust. 
c) kasutada täielikult ära potentsiaali 
kombineerida toetust erinevatest 
vahenditest, et toetada üksikuid meetmeid 
ja teha tihedat koostööd nendega, kes 
vastutavad teiste riiklike vahendite 
rakendamise eest, et saavutada sidusad ja 
sujuvad rahastamisvõimalused 
toetusesaajatele.

2.2 „Horisont 2020”
2.2.1 Kriitilise tähtsusega on tugevdada 
koostoimet ja vastastikust täiendavust 
ühtekuuluvuspoliitika ja „Horisont 2020” 
vahel, kehtestades ühtlasi selge 
tegevusvaldkondade jaotuse nende vahel.
2.2.2 Eelkõige peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad töötama välja riikliku 
teadustöö ja innovatsiooni strateegia nn 
arukaks spetsialiseerumiseks vastavalt 
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riiklikule reformiprogrammile. Need 
strateegiad tuleb töötada välja tiheda 
koostöö abil riiklike või piirkondlike 
korraldusasutuste ja otseselt „Horisont 
2020-ga” seotud asutuste vahel, kuid 
kaasates ka sidusrühmi, nagu ülikoolid ja 
kõrgharidusasutused, kohalik tööstus ja 
sotsiaalpartnerid. Need 
innovatsioonistrateegiad peavad võtma 
arvesse nii „Horisont 2020-le” eelneva 
kui ka järgneva tasandi meetmeid.
2.2.3 Eelneva tasandi meetmed 
piirkondlike teadustöö ja innovatsiooni 
osalejate ettevalmistamiseks „Horisont 
2020” projektides osalema töötatakse 
välja suutlikkuse suurendamise abil.
Suhtlust ja koostööd „Horisont 2020” 
riiklike kontaktpunktide ja ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide 
korraldusasutuste vahel tuleb tugevdada, 
eelkõige seoses kõigi „Horisont 2020” 
väljavalitud projektidega, mida ei ole 
rahastatud vahendite puudumise tõttu.
2.2.4 Järgneva tasandi meetmed peavad 
pakkuma vahendeid, et kasutada ära ja 
levitada teadustöö ja innovatsiooni 
tulemusi, mis tulenevad „Horisont 2020-
st”, turule ja võivad hõlmata järgmist:
katsetehased ja näidisrajatised, lahenduse 
kontroll ja varase etapi rahastamine, 
inkubatsioonirajatised, rakenduslik 
teadustöö, konkreetne tööstusliku ja 
tehnoloogiasiirde suutlikkus ning klastrite 
toetus.
2.2.5 Riiklikele ja piirkondlikele 
ametiasutustele tuleb osutada ühistoetust 
selliste innovatsioonistrateegiate 
kavandamiseks ja rakendamiseks, mis 
võib hõlmata järgmist: toetus 
üleeuroopalist huvi pakkuvate teadustöö 
ja innovatsiooni infrastruktuuride ühise 
rahastamise võimaluste 
väljaselgitamiseks, rahvusvahelise 
koostöö edendamiseks, metodoloogiline 
toetus vastastikuste hindamiste abil, heade 
tavade vahetamine ja koolitamine 
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piirkondade vahel. 
2.2.6 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
kaaluma järgnevaid täiendavaid 
meetmeid, mille eesmärk on nende 
tipptaseme ja innovatsiooni potentsiaali 
vabastamine viisil, mis täiendab 
vastastikuselt „Horisont 2020” ja loob 
sellega koostoimet:
a) vähem arenenud liikmesriikides 
loodavate pädevuskeskuste ning 
väljakujunevate innovaatiliste 
piirkondade ühendamine 
juhtivorganisatsioonidega mujal 
Euroopas;
b) sidemete loomine innovaatiliste 
klastritega ja tipptaseme tunnustamine 
vähemarenenud piirkondades;
c) Euroopa teadusruumi õppetoolide 
loomine, et meelitada ligi suurepäraseid 
õpetlasi;
ning
d) juurdepääsu toetamine 
rahvusvahelistele teadustöötajate ja 
innovaatorite võrgustikele;

2.3 LIFE
2.3.1 Koostoimet liidu 
poliitikavahenditega (nii rahaliste kui 
mitterahaliste vahenditega), mis aitavad 
kaasa kliimamuutuse leevendamisele, 
keskkonnakaitsele ja ressursitõhususele, 
tuleb võimalusel kasutada.
2.3.2 Et programmid aitavad kaasa 
jätkusuutliku majanduskasvu 
eesmärkidele tugevama temaatilise 
keskendumise abil ja tugevdatud 
jätkusuutliku arengu põhimõtte abil, on 
lõikes 2.3.1 osutatud koostoime ühissätete 
määrusega hõlmatava regulatiivse 
raamistiku loomulik osa.
2.3.3 Koostoimet LIFEiga, eelkõige 
integreeritud projektidega looduse (nt 
ökosüsteemi teenused ja bioloogiline 
mitmekesisus), vee, heidete, õhu, 
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kliimamuutuse leevendamise ja 
kliimamuutusega kohanemise 
valdkonnas, tuleb taotleda.
Kooskõlastamist LIFEiga tuleb tagada 
toetavate projektide abil, millel on 
vastastikku täiendav olemus, ja edendades 
LIFEi programmi alusel kinnitatud 
lahendusi, meetodeid ja lähenemisviise.
2.3.4 Keskkonnamõju hindamiste, 
jätkusuutlikkuse mõju hindamiste, 
strateegiliste keskkonnahindamiste ja 
muude asjaomaste vahendite kasutamist 
tuleb edendada, et võtta arvesse 
bioloogilise mitmekesisuse kadumist ja 
kliimamuutuse mõjusid territoriaalsele 
planeerimisele (sealhulgas 
makropiirkondade strateegiad) ja 
piirkondlikule ning kohalikule otsuste 
tegemisele.
2.3.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
edendama rohelist infrastruktuuri, 
ökoinnovatsiooni ja innovaatiliste 
tehnoloogiate kasutuselevõtmist, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus.
2.3.6 Suutlikkuse suurendamine on nende 
meetmete elluviimise eeltingimus ja see 
peab tõhustama potentsiaale ja arendama 
nii kohalike ja piirkondlike ametiasutuste 
kui ka partnerite oskusi.
2.3.7 Arvestades, et keskkonnaprobleemid 
ei tunne halduspiire, on ülimalt tähtis 
piiriülene, piirkondadevaheline ja 
riikideülene koostöö Euroopa, 
liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutustega bioloogilise 
mitmekesisuse ja kõigis piirkondades 
loodusvarade kaitsmisel. Territoriaalse 
koostöö potentsiaali ja teabe, kogemuste 
ja heade tavade vahetamine aitaks 
oluliselt kaasa keskkonna ja kliimaga 
seotud eesmärkide saavutamisele.
2.3.8 Lisaks tuleb rahastamist ühissätete 
määrusega hõlmatud fondidest 
kooskõlastada toetusega NER 300 
programmist, mis kasutab tulu 
saastekvootide enampakkumisel 
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müümisest Euroopa saastekvootidega 
kauplemise süsteemi1 alusel.

2.4 ERASMUS kõigi jaoks
2.4.1 Koostoimet ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide ja programmi 
„Erasmus kõigi jaoks” vahel tuleb 
suurendada, et viia maksimumini 
investeeringute mõju inimestele. Need 
investeeringud annavad üliolulist kasu nii 
üksikisikutele kui ka ühiskonnale 
tervikuna, aidates kaasa majanduskasvule 
ja jõukusele. „Erasmus kõigi jaoks” 
toetab ainult riikidevahelisi projekte, 
samas kui ühtekuuluvuspoliitikal on 
tooniandvam piirkondlik mõõde.
Liikmesriike ja piirkondi julgustatakse 
katsetama vahendeid ja meetodeid, mis 
tulenevad riikidevahelisest koostööst 
„Erasmus kõigi jaoks” abil ja seejärel 
rakendama neid oma territooriumil 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
abil.
2.4.2 Komisjon ja liikmesriigid peavad 
tagama tõhusa kooskõlastamise 
ühtekuuluvuspoliitika ja „Erasmus kõigi 
jaoks” vahel selge eristamise abil 
investeeringute liikide ja toetatavate 
sihtrühmade vahel, eelkõige võttes arvesse 
haavatavate inimeste rühmi. „Erasmus 
kõigi jaoks” koondab oma toetuse 
üliõpilaste, noorte ja personali 
riikidevahelisele õppimismobiilsusele, 
strateegilistele partnerlustele 
organisatsioonide ja institutsioonide vahel 
kõikjal Euroopas ja meetmetele, mis 
toetavad poliitika arendamist ja 
rakendamist. Ühtekuuluvuspoliitika 
peamised investeerimise prioriteetsed 
eesmärgid on: haridus, tööturu jaoks 

                                               
1 ELT L 290, 6.11.2010, lk 39–48 2010/670/EL: Komisjoni 3. novembri 2010. aasta otsus, millega nähakse ette 
kriteeriumid ja meetmed, et ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi raames, mis on 
loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/87/EÜ, rahastada tööstuslikke näidisprojekte, mille 
eesmärk on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu kogumine ja geoloogiline säilitamine, ning näidisprojekte, millega 
tutvustatakse taastuvenergiaga seotud uuenduslikke tehnoloogialahendusi (2010/670/EL) ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32–46.
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koolitamine ja täiskasvanud õppijate 
liikuvus.
2.4.3 Lisaks saavutatakse tõhustatud 
tulemusi, edendades liikuvuse 
rahastamise ja meetmete, mis ühtlustavad 
parimaid tavasid ja innovaatilisi projekte, 
mis on välja selgitatud ELi tasandil 
„Erasmus kõigi jaoks” alusel, 
rahastamise vahelist vastastikust 
täiendavust. Riiklikud ametid, mis on 
loodud kõnealuse programmi alusel, 
saavad aidata kaasa selle kooskõlastamise 
saavutamisele.

2.5 Sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 
innovatsiooni kava
2.5.1 Ühissätete määrusega hõlmatud 
fondide ja Euroopa Liidu sotsiaalsete 
edusammude ja innovatsiooni programmi 
vahelist koostoimet tuleb suurendada, 
eesmärgiga aidata kaasa strateegia 
„Euroopa 2020“, selle peamiste 
eesmärkide, juhtalgatuste, koondsuuniste 
ja noortele pakutavate võimaluste 
algatuse rakendamisele, andes rahalist 
toetust Euroopa Liidu eesmärkidele 
kvaliteetse tööhõive kõrge taseme 
edendamisel, piisava ja inimväärse 
sotsiaalkaitse tagamisel, sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemisel, 
töötingimuste parandamisel ja noorte 
tööhõive ja haridusolukorra 
parandamisel.
2.5.2. Liikmesriigid peaksid kasutama 
võimalust ja viima ellu vastastikku 
täiendavaid meetmeid Euroopa 
Sotsiaalfondi alusel, mis on kooskõlas 
sotsiaalse ühtekuuluvuse ja innovatsiooni 
programmi alusel teostatavate 
meetmetega valdkondades, nagu 
sotsiaalne dialoog, õigusemõistmine ja 
põhiõigused, võrdsed võimalused, 
haridus, kutseharidus, laste õigused ja 
heaolu, noortepoliitika, 
migratsioonipoliitika, teadustöö ja 
innovatsioon, ettevõtlus, tervishoid, 
töötingimused, Euroopa liidu laienemine 
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ja välissuhted ning üldine 
majanduspoliitika.
2.5.3. EURESe piiriülesed partnerlused 
mängivad paljudel piirialadel olulist rolli 
tõelise Euroopa tööturu väljaarendamisel.
EURESe piiriüleseid partnerlusi tuleks 
seega ka edaspidi toetada horisontaalsete 
liidu tegevuste kaudu, mida võidakse 
täiendada riiklike vahendite või ESFi abil.
2.5.4. Et tagada vastastikust täiendavust, 
peaks sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 
innovatsiooni programmi alusel võetavaid 
meetmeid kooskõlastatama tihedalt 
ühtekuuluvuspoliitika raamistikus võetud 
meetmetega. Liikmesriigid peaksid 
kooskõlastama vastavaid ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide, eriti ESFi 
ja ERFi, kohaseid meetmeid sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ja innovatsiooni 
programmi mikrorahastamise samba 
meetmetega, mille eesmärk on 
suurendada juurdepääsu 
mikrorahastamisele ja selle 
kättesaadavust isikutele, kes on kaotanud 
töökoha või on töökoha kaotamise ohus, 
või kellel on raskusi siseneda või 
taassiseneda tööturule ning samuti 
isikutele, keda ohustab sotsiaalne 
tõrjutus, ja haavatavatele isikutele, kes on 
ebasoodsas olukorras seoses 
juurdepääsuga tavapärasele 
krediiditurule ja kes soovivad luua või 
arendada mikroettevõtet, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjad, ilma mis 
tahes diskrimineerimiseta seoses 
vanusega, ja mikroettevõtetele, eriti 
sotsiaalses majanduses, ja 
mikroettevõtetele, mis annavad tööd 
tööturult kõige kaugemal olevatele 
inimestele.
2.5.5. Euroopa Parlamendi algatusel 
toetab noorte algatuse tegevussuund 
ühtekuuluvuse ja innovatsiooni 
programmi raames meetmeid alla 
25aastaste inimeste jaoks, muuhulgas 
meetmeid, et ennetada kooli 
poolelijätmist, eriti koolitusse 
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reintegreerimise abil, töötada välja oskusi, 
mis on olulised tööturule, et tuua lähemalt 
kokku tööhõive, hariduse ja koolituse 
maailmad, toetada esimest töökogemust ja 
töökohal koolitamist, et pakkuda noortele 
võimalust omandada nii asjakohaseid 
oskusi ja töökogemust kui ka praktika 
kvaliteeti ja toetada nende juurdepääsu 
tööturule. Et tugevdada neid meetmeid, 
peaksid liikmesriigid ja piirkonnad 
algatama vastavad meetmed ÜSRi fondide 
kohastes programmides.

2.6 Euroopa Ühendamise Rahastu + 
TENid, energia- ja telekommunikatsiooni 
võrgud
2.6.1 Et viia maksimumini Euroopa 
lisandväärtus, tuleb ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi, Üleeuroopalisi võrke 
ja Euroopa Ühendamise Rahastut 
kavandada tihedas koostöös, et tagada 
erinevat liiki infrastruktuuri (transpordis, 
energeetikas ja telekommunikatsioonides) 
optimaalsed sidemed kohalikul, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil. Tagada 
tuleb fondide maksimaalne võimendamine 
Euroopa ja ühtse turu mõõtmega 
projektide, eelkõige prioriteetsete 
transpordi-, energia- ja digitaalsete 
võrkude jaoks.
2.6.2 Nii nagu riiklikku infrastruktuuri 
tuleb sidusalt kavandada, võttes arvesse 
liidu piiriüleste sidemete arendamist ja 
arendades sidemeid piirkondade vahel 
liikmesriigi piires, peavad kavad 
põhinema reaalsel ja kavandatud 
transpordinõudlusel ja selgitama välja 
puuduvad sidemed ja kitsaskohad. 
Investeeringud üldise võrgu ja 
üleeuroopalise transpordi infrastruktuuri 
võrgu (TEN-T) põhiosa piirkondlikku 
ühendatavusse peavad tagama, et linna-
ja maapiirkonnad saavad kasu oluliste 
võrkude loodud võimalustest.
2.6.3 Prioriteedi asetamist 
investeeringutele, millel on mõju, mis 
ulatub teatavast liikmesriigist kaugemale, 
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tuleb kooskõlastada TEN-T 
kavandamisega, et ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi investeeringud oleksid 
täielikult vastavuses TEN-T suunistega, 
mis määratlevad liidu 
transpordiprioriteedid, sealhulgas: 
kliimamuutuse probleemi käsitlemine, 
integreeritud TEN-T võrgu tulevane 
arendamine ja mitmeliigilise koridori 
kontseptsioon.
2.6.4 Komisjoni valge raamat transpordi 
kohta1 sätestab konkurentsivõimelise ja 
ressursitõhusa transpordisüsteemi 
nägemuse, toonitades, et 
transpordisektoris on vaja olulist 
kasvuhoonegaaside vähendamist. 
Ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
jaoks tähendab see keskendumist 
jätkusuutlikele transpordiliikidele ja 
investeerimist valdkondadesse, mis 
pakuvad suurimat Euroopa 
lisandväärtust, nt üleeuroopalised võrgud. 
Kui on välja selgitatud, tuleb 
investeeringud prioriteetideks jaotada, 
vastavalt nende panusele liikuvusse, 
jätkusuutlikkusse, kasvuhoonegaaside 
vähendamisse ja Euroopa ühtsesse 
transpordipiirkonda.

2.6.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
koondama investeeringud uue 
infrastruktuuri loomisele ja olemasoleva 
infrastruktuuri suutlikkuse tõhustamisele 
olulise uuendamise teel.
2.6.6 Seoses meretranspordiga tuleb 
arendada sadamaid kui tõhusaid 
sisenemis- ja väljumispunkte täieliku 
integreerimise abil maismaa 
infrastruktuuriga. Prioriteet tuleb anda 
projektidele, mis puudutavad sadamale 
juurdepääsu ja sisemaa ühendusi. 
Siseveeteede areng peab tugevdama nende 
panust jätkusuutlikesse Euroopa 

                                               
1 „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi 
suunas” COM(2011) 144 final.
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kaubaveovõrkudesse.
2.6.7 Eelkõige tuleb taotleda vastastikust 
täiendavust ühise juhtimise all ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa 
Ühendamise Rahastu, mis on vahetult 
juhitav vahend konkurentsipõhise 
projektide valikuga, infrastruktuuri 
investeeringute vahel. Euroopa 
Ühendamise Rahastu rahastab põhivõrgu 
(üldise võrgu strateegiliselt kõige 
olulisemad osad) projekte, millel on kõige 
suurem Euroopa lisandväärtus ja mis 
näivad olevat kõige keerulisemad seoses 
TEN-T-ga rakendamise mõttes: puuduvad 
piiriülesed ühendused, olulised 
kitsaskohad ja ühendussõlmed.
Ühtekuuluvusfond keskendub kõrge 
Euroopa lisandväärtusega projektidele, et 
kõrvaldada kitsaskohad 
transpordivõrkudes, toetades TEN-T 
infrastruktuuri nii põhi- kui ka üldise 
võrgu jaoks.
2.6.8 Ühtekuuluvusfond ja 
struktuurifondid rahastavad kohalikke ja 
piirkondlikke infrastruktuure ja ka nende 
sidemeid prioriteetsete liidu võrkudega 
energeetika ja telekommunikatsiooni 
valdkonnas.
2.6.9 Euroopa Ühendamise Rahastu 
täiendab Ühtekuuluvusfondi ja 
struktuurifonde, sest see aitab kaasa 
piirkondlike ja kohalike 
arengueesmärkide saavutamisele 
infrastruktuuri osas, et saavutada 
maksimaalne lisandväärtus toimiva, 
integreeritud ühtse turu ja sotsiaalse, 
majandusliku ning territoriaalse 
ühtekuuluvuse jaoks.
2.7 Ühinemiseelse abi rahastamisvahend, 
Euroopa naabrus- ja partnerlusvahend, 
Euroopa Arengufond 

2.7.1 Taotleda tuleb koostoime 
suurendamist väliste vahendite ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahel, et parandada 
mitmete liidu poliitikaeesmärkide 
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saavutamise tulemuslikkust.
Konkreetsemalt tuleb tugineda 
koostoimele ja vastastikusele 
täiendavusele seoses Euroopa 
Arengufondi, Ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendiga.
2.7.2 Tagades sügavama territoriaalse 
integratsiooni, tuleb ära kasutada 
koostoimet ühtekuuluvuspoliitika kohaste 
territoriaalse koostöö meetmete ja 
Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi vahel. Vastastikuste 
täiendavuste loomise potentsiaal nende 
vahendite vahel on tugevaim seoses 
piiriülese koostöö meetmetega.
Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
seetõttu tagama, et olemasolevad meetmed 
on seotud äsja loodud Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmitustega, 
pöörates erilist tähelepanu 
kooskõlastamisele ja parimate tavade 
vahetamisele.

3. Ühissätete määrusega hõlmatud 
fondide vahelise kooskõlastamise 
mehhanism

3.1 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tagama, et sekkumised, mida rahastatakse 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
abil, loovad koostoimet ja et ühtlustamine 
viib halduskulude ja -koormuse 
vähenemiseni kohapeal.
3.2 Ministeeriumid ja korraldusasutused, 
mis vastutavad ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide rakendamise eest, 
peavad tegema tihedat koostööd 
partnerluslepingu ja programmide 
ettevalmistamisel, jälgimisel ja 
hindamisel. Eelkõige peavad nad:
a) selgitama välja sekkumisvaldkonnad, 
kus ühissätete määrusega hõlmatud fonde 
saab kombineerida täiendaval viisil, et 
saavutada üks või mitu käesolevas 
määruses sätestatud temaatilistest 



PE491.157v02-00 24/96 AM\906345ET.doc

ET

eesmärkidest;
b) edendama ühe ühissätete määrusega 
hõlmatud fondi eest vastutavate 
korraldusasutuste kaasamist teiste 
korraldusasutuste ja asjaomaste 
ministeeriumide poolt toetuskavade 
väljatöötamisse, et tagada koostoime ja 
vältida kattuvusi ning edendada 
mitmefondilist lähenemisviisi;
c) looma ühised järelevalvekomisjonid 
programmide jaoks, mis rakendavad 
ühissätete määrusega hõlmatud fonde, ja 
teiste ühiste haldus- ja 
kontrollikorralduste väljatöötamine, et 
lihtsustada kooskõlastamist asutuste 
vahel, mis vastutavad ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide 
rakendamise eest;
d) kasutama ühiseid e-juhtimise 
lahendusi, mis on suunatud 
taotluseesitajatele ja toetusesaajatele, 
ning koondsüsteeme nõuandmiseks 
kättesaadava toetuse võimaluste kohta iga 
fondi abil ühissätete määrusega hõlmatud 
fondidest.

4. Territoriaalse kooskõlastamise 
prioriteedid (piiriülene, riikidevaheline ja 
piirkondadevaheline)

4.1 Suur potentsiaal piirkondlikuks 
arenguks, töökohtade loomiseks ja 
ühtekuuluvuseks seisneb koostöös, mis 
ulatub üle halduspiiride ja üritab ületada 
looduslikke piire. Koostöö, mis põhineb 
jagatud vajadusel jagatud territooriumil, 
on sageli kõige tõhusam.
4.2 Piiriülene koostöö tuleneb 
arusaamast, et paljud probleemid ei peatu 
halduspiiridel. Tõhus reageerimine nõuab 
ühist, koostöövalmit tegevust ja teadmiste 
jagamist asjakohasel territoriaalsel 
tasandil. 
4.3 Lisaks saab piiriregioonides peituvat 
potentsiaali võtta kasutusele kohalikule 
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tasandile suunatud toetusmeetmete abil.
4.4 Kaks olemasolevat makropiirkondade 
strateegiat on sillutanud teed huvitatud 
poolte organiseerimiseks ühismeetmeteks 
sobival territoriaalsel tasandil. Strateegiad 
on suurendanud mõistmist vajadusest 
teha koostööd probleemide lahendamisel, 
mida ei saa ainult üks liikmesriik 
lahendada, nagu nt Läänemere või 
Doonau puhastamine. Makropiirkondade 
strateegiaid ja teisi territoriaalse koostöö 
vorme võivad toetada nii ERF kui ka ESF 
ja konkreetsed tingimused 
makropiirkondade strateegiate 
toetamiseks tuleb programmides esile 
tuua.
4.5 Tõkete ületamine peab olema 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
programmide koostamise osa –
olemasolevate makropiirkondade 
strateegiate eesmärke tuleb 
kavandamisfaasist alates kajastada 
vajaduste analüüsis ja eesmärkide 
seadmisel asjaomastele rakenduskavadele.
Kõnealused strateegiad ei ole oma 
eesmärki täitnud, kui makropiirkondade 
strateegiate eesmärgid ei moodusta osa 
strateegilisest planeerimisest 
ühtekuuluvuspoliitika programmides 
asjaomastes piirkondades ja 
liikmesriikides.
4.6 Samal ajal peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad tagama, et territoriaalse 
koostöö programmid annavad tõhusa 
panuse strateegia „Euroopa 2020“ 
eesmärkidesse. Liikmesriigid ja 
piirkonnad saavad seega edendada 
koostööd ning testida, katsetada ja 
kehtestada uusi lahendusi, kindlustades, 
et koostöö on korraldatud laiemate 
poliitikaeesmärkide toetuseks. Vajaduse 
korral tuleb territoriaalset koostööd 
kasutada, et koondada poliitikategijaid üle 
piiride, et töötada ühiste probleemide 
lahendamise nimel.
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4.7 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
käsitama territoriaalse koostöö 
programme peamiselt kasulike 
vahenditena, et ületada tõkked koostööle, 
mis omakorda toetaks riiklikke ja 
piirkondlikke poliitikaeesmärke, mille 
mõju ulatub programmi valdkonnast 
kaugemale.
(Kogu lisas tuleb vorm „peab” asendada 
vormiga „peaks”, välja arvatud viidetes 
partnerlusele kooskõlas artikliga 5).

Or. en

Muudatusettepanek 535
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I lisa
Ühine strateegiline raamistik

Kõnealuse raamistiku eesmärk on toimida 
kooskõlas artikliga 10 erinevate 
poliitikasuundade konkreetsetes 
piirkondlikes kontekstides 
kooskõlastamise, integreerimise ja 
tasakaalustamise vahendina ning eelkõige 
investeerimisprioriteetide artiklis 9 
sätestatud temaatiliste eesmärkidega 
kooskõlastamise ja tasakaalustamise 
vahendina.
Lisaks käesolevas lisas sisalduvale 
raamistikule peaks komisjon toetama 
liikmesriike ja piirkondi, võttes 
delegeeritud õigusakti kujul kooskõlas 
artikliga 142 vastu ühise 
strateegiaraamistiku fondidele 
soovitatavate meetmete mittetäieliku 
menüü. Kõnealune mittetäielik menüü kui 
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ÜSRi osa pakkuma liikmesriikidele ja 
piirkondadele juhiseid selle kohta, kuidas 
nad saavad muundada käesoleva määruse 
artiklis 9 sätestatud temaatilisi eesmärke 
programmide koostamiseks, võttes arvesse 
piirkondade erinevaid vajadusi, 
probleeme ja võimalusi ning piirkondliku 
jätkusuutliku arengu jaoks vajalikku 
paindlikkust.

1. Horisontaalsed põhimõtted ja 
valdkonnaülesed probleemid

1.1 Partnerlus ja mitmetasandiline 
valitsemine
1.1.1 Mitmetasandilise valitsemise 
põhimõte nõuab kooskõlastatud tegevust, 
mida viiakse ellu kooskõlas 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtetega ning partnerluses. See peab 
ühtlasi toimuma operatiiv- ja 
institutsionaliseeritud koostöö kujul, 
eelkõige seoses liidu poliitikasuundade 
koostamise ja rakendamisega.
Selgesõnaline viide mitmetasandilisele 
valitsemise põhimõttele käesolevas 
määruses kujutab endast kõnealuse 
põhimõtte tugevdamist ja pakub 
ühtekuuluvuspoliitikale endale 
lisandväärtust.
1.1.2 Mitmetasandilise valitsemise
põhimõtet tuleb austada, et lihtsustada 
sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse saavutamist ning liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetide elluviimist.
1.1.3. Kooskõlas artikliga 5 korraldavad 
liikmesriigid partnerluslepingu ja iga 
programmi jaoks partnerluse pädeva 
piirkondliku, kohaliku, linna- ja muude 
avaliku võimu esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning 
kodanikuühiskonda esindavate 
asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide, soolise 
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võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega ning sotsiaalset 
kaasatust edendavate valitsusväliste 
organisatsioonidega ja kultuuri, hariduse 
ja noorsoopoliitika valdkondades 
tegutsevate organisatsioonidega. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata rühmadele, keda 
programmid võivad mõjutada ning kellel 
võib olla keeruline programmidele mõju 
avaldada.
1.1.4 Et tagada tõhus mitmetasandiline 
valitsemine, peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad teostama järgnevad meetmed:
a) rakendama partnerlust vastavalt 
Euroopa käitumisjuhendile, nagu artiklis 
5 osutatud;
b) looma kooskõlastamismehhanismid 
erinevate valitsemistasandite vahel 
kooskõlas vastavate põhiseaduslike 
volituste süsteemidega;
c) andma korrapäraselt aru partnerluse 
rakendamise kohta.

1.1.5 Kõikidel ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide rakendamise etappidel 
tuleb organiseerida partnerlus, et kaasata 
otseselt piirkondlikke ja kohalikke 
ametivõime partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisse ning 
samuti kõnealuste programmide 
ettevalmistamisse, rakendamisse, 
jälgimisse ja hindamisse. Kaasata tuleb ka 
sotsiaal- ja majanduspartnerid, muud 
avaliku võimu esindajad ning 
kodanikuühiskonda esindavad asutused, 
sealhulgas keskkonnaorganisatsioonid, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavad organid, et tagada partnerlus 
kõikides poliitika rakendamise faasides.
Partnerlus korraldatakse järgmiselt:
a) Partnerid peaksid esindama erinevaid 
territoriaalseid tasandeid kooskõlas 
liikmesriikide institutsioonilise 
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struktuuriga ja partnerlus luuakse, 
austades järgmisi miinimumnõudeid:
(i) erinevate partnerite esindatus põhineb 
nende vastavatel vastutusaladel 
programmide rakendamise jooksul,
(ii) partnerid valivad välja ja nimetavad 
oma järelevalvekomisjonide ja muude 
nõuandeorganite ning ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide raamistikus 
loodud töörühmade liikmed, 
(iii) järelevalvekomisjonid on sooliselt 
tasakaalustatud ja oma koosseisult 
mitmekesised,
(iv) järelevalvekomisjonide ja teiste 
töörühmade liikmete nimekiri 
avalikustatakse,
(v) iga väljavalitud partner on teadlik oma 
kohustustest seoses konfidentsiaalsuse ja 
huvide konfliktiga erikoolituse ja oma 
kohustuste allkirjaga kinnituse 
formaliseerimise tõttu.
b) Partnerid on vahetult kaasatud 
partnerluslepingute ettevalmistamisse ja 
programmide ettevalmistamise, 
rakendamise, jälgimise ja hindamise 
kõikidesse etappidesse.
1.1.6 Koostöö partneritega järgib häid
tavasid. Iga liikmesriik tagab tehnilise toe 
piisava taseme, et lihtsustada partnerite 
kaasamist ja osalust kõikidel 
programmide koostamise protsessi 
etappidel.
1.1.7. Liikmesriigid loovad partnerluse, 
austades menetluse käigus järgmisi 
miinimumnõudeid:
(i) teabe õigeaegne avaldamine arutelude 
käigus strateegiliste dokumentide üle,

(ii) piisavalt aega sidusrühmadele 
analüüsida, pidada nõu oma liikmete ja 
ringkondadega ning anda tagasisidet 
dokumentide kohta,
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(iii) kohased kanalid sidusrühmadele, et 
küsida küsimusi või teha soovitusi või 
kommentaare,
(iv) läbipaistvus viisi suhtes, kuidas 
võetakse arvesse partnerite ettepanekuid 
ja kommentaare, sealhulgas selgitus 
kommentaari tagasilükkamise korral; 
ning
(v) nõupidamiste tulemuse levitamine.

1.1.8. Lisaks tuleks võtta arvesse puudega 
inimeste juurdepääsetavust sellele 
protsessile füüsilise keskkonna mõttes.

1.2 Jätkusuutlik areng
1.2.1 Jätkusuutliku arengu põhimõte, 
nagu Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 
sätestatud, seondub edusammude 
kontseptsiooniga, mille kohaselt 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnaalaseid kaalutlusi tuleb 
praeguse ja tulevaste põlvkondade heaolu 
ja paremat elukvaliteeti kaaludes 
integreerida.
1.2.2 Jätkusuutliku arengu kaalutlused ja 
põhimõte „saastaja maksab” peavad 
seetõttu olema iga kava lahutamatu osa 
kujundamisest elluviimiseni ja jälgimisest 
hindamiseni. Põhimõtte „saastaja 
maksab” mittekohaldamist võib lubada 
ainult erakordsetel juhtudel ja tingimusel, 
et kehtestatud on selged 
leevendamismeetmed.
1.2.3 Et lahendada keerulisi probleeme, 
millega nad silmitsi seisavad, peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad rakendama 
kõiki kättesaadavaid liidu 
poliitikavahendeid. Eelkõige peavad 
vahendid kliimamuutuse käsitlemise 
eesmärgil keskenduma ennetavatele ja 
leevendusmeetmetele. Iga ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide toetusel 
tehtud uus investeering peab olema seda 
laadi, et see on vastupidav kliimamuutuse 
ja loodusõnnetuste mõjule.
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1.2.4 Euroopa Regionaalarengu Fond 
(ERF) ja Ühtekuuluvusfond peavad 
jätkama oluliste investeeringute tegemist 
liikmesriikide ja piirkondade 
infrastruktuuridesse, et vastata vee 
raamdirektiivi1 ja muude asjaomaste 
direktiivide nõuetele. Tehnoloogilised 
lahendused, mille eesmärk on aidata 
kaasa jätkusuutlikele meetmetele, on 
olemas ja uued lahendused kerkivad esile, 
ERF peab seetõttu jätkama selle 
valdkonna teadustöö toetamist. Sellise 
toetuse eesmärk peab olema „Horisont 
2020-ga” hõlmatavate meetmete 
täiendamine. Rahastamist bioloogilise 
mitmekesisuse meetmete jaoks võib teha 
kättesaadavaks EAFRD ja EMKFi abil. 
EAFRDd võib ühtlasi kasutada, et toetada 
maa valdajaid, kui kohustuslikud 
keskkonnanõuded viivad 
piirkonnaspetsiifiliste ebasoodsate 
olukordadeni.

1.2.5 Jätkusuutliku arengu taotlemine ei 
tohi olla tehniline ettevõtmine. Et tagada, 
et seda eesmärki ühtlustatakse üldsätete 
määrusega hõlmatud fondide tegevuses, 
peavad korraldusasutused pöörama sellele 
eesmärgile nõuetekohaselt ja järjepidevalt 
tähelepanu programmi elutsükli jooksul 
ja peavad võtma aktiivsema lähenemisviisi 
sekkumiste keskkonnale kahjulike mõjude 
vähendamiseks, võttes muuhulgas 
järgnevad meetmed:
a) investeeringute suunamine kõige 
ressursitõhusamate valikuvõimaluste 
suunas,
b) investeerimisvajaduse hoolikas 
kaalumine, kui investeeringutel on oluline 
negatiivne keskkonnamõju,
c) pikaajalise perspektiivi võtmine, kui 
võrreldakse investeerimise alternatiivsete 
meetodite „elutsükli” kulusid,

                                               
1 EÜT viide.......Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000
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d) keskkonnasõbralike riigihangete 
kasutamine.

1.3 Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine ja mittediskrimineerimine
1.3.1 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
võtma asjakohaseid meetmeid, et 
kõrvaldada ebavõrdsus ning et vältida 
kõikidel ühissätete määrusega hõlmatud 
fondide etappidel soo, rassilise või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse, seksuaalse sättumuse või 
soolise identiteedi alusel toimuvat 
diskrimineerimist.
1.3.2 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
järgima meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
eesmärki ja võtma asjakohaseid 
meetmeid, et vältida diskrimineerimist 
toimingute ettevalmistamise, 
raskendamise, jälgimise ja hindamise 
jooksul programmides, mida 
kaasrahastavad ühissätete määrusega 
hõlmatud fondid, ja selgelt sõnastama 
meetmed, et võtta programmides arvesse 
kõnealust põhimõtet. 
1.3.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
järgima meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
eesmärki, nagu Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 8 sätestatud, ja tagama 
selle lisamise kõigi ÜSRi fondide kohaste 
meetmete ettevalmistamisse, 
rakendamisse, jälgimisse ja hindamisse 
ning soolise perspektiivi integreerimise 
siduva põhimõttena. ERFi, ESFi ja 
Ühtekuuluvusfondi programmid peaksid 
selgesõnaliselt täpsustama nende fondide 
oodatava panuse soolisse 
võrdõiguslikkusse, sätestades 
üksikasjalikult eesmärgid ja vahendid.
Sooline analüüs tuleks lisada sekkumise 
eesmärkide analüüsi. Ka 
järelevalvesüsteemid ja andmete 
kogumine on olulised, et anda selge pilt 
selle kohta, kuidas programmid vastavad 



AM\906345ET.doc 33/96 PE491.157v02-00

ET

soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidele.
Edusamme näidatakse horisontaalsete 
näitajate kohaldamisega. Tagada tuleks 
asjaomaste soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise eest vastutavate asutuste 
kaasamine partnerlusse. Tungivalt 
soovitatav on organiseerida alalised 
struktuurid või anda olemasolevatele 
struktuuridele selgesõnaliselt ülesanne 
anda nõu soolise võrdõiguslikkuse kohta, 
et tagada vajalikud erialateadmised ÜSRi 
fondide ettevalmistamisel, jälgimisel ja 
hindamisel. Naiste suurem osalemine 
tööturul nii tööandjate kui töövõtjatena 
elavdaks liidu majandust. Sellise tegevuse 
suurenemise potentsiaalile tee avamine on 
kriitilise tähtsusega strateegia „Euroopa 
2020“ naiste ja meeste 75%se tööhõive 
tööhõive-eesmärkideni jõudmiseks.
Tõkkeid naiste tööturul osalemisele tuleb 
seetõttu täies ulatuses käsitleda, 
muuhulgas tööturu ameti ja sektori põhjal 
killustumise vähendamise abil, 
julgustades muuhulgas naiste paremat 
osalust teadustöö ja innovatsiooni 
valdkonnas ja kaasates naistöötajaid 
keskkonnasõbralike töökohtade koolitusse 
ja kutsekoolitusse. Liikmesriigid ja 
piirkonnad peavad tagama konkreetsete 
meetmetega, et lisaks ESFile rahastavad 
ka ERF, Ühtekuuluvusfond, EMKF ja 
EAFRD meetmeid, mis edendavad naiste 
majanduslikku sõltumatust, aitavad kaasa 
kohase tasakaalu saavutamisele töö- ja 
pereelu vahel ja mis edendavad naiste 
võimalusi ettevõtjatena.
1.3.4 Jälgimis- ja hindamisprogrammid 
aitavad mõõta ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide oodatava panuse mõju 
soolisele võrdõiguslikkusele.
1.3.5. Soolise võrdõiguslikkusega 
tegelevate asutuste poolt ESFi, ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi programmide kohta 
välja antavate arvamuste eesmärk on 
tagada, et kõik vajalikud meetmed on 
võetud. Lisaks on soolise 
võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste või 
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muude diskrimineerimise vastu 
võitlemisega tegelevate organisatsioonide 
kaasamine tungivalt soovitatav, et 
pakkuda vajalikke erialateadmisi fondide 
ettevalmistamisel, jälgimisel ja 
hindamisel.

1.4 Kättesaadavus
1.4.1 Kõik tooted ja teenused, mida 
avalikkusele pakutakse ja mida 
kaasrahastavad ühissätete määrusega 
hõlmatud fondid, peavad olema 
kättesaadavad. Eelkõige on hoonestatud 
keskkonna, transpordi, informatsiooni- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate 
kättesaadavus väga oluline ebasoodsas 
olukorras rühmade, sealhulgas vähese 
liikumisega ja puudega isikud, kaasamise 
otstarbel, eriti võttes arvesse ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni, 
mis kehtib alates 3. maist 2008. aastal, ja 
ELi poliitikasuundi ÜRO konventsiooni 
rakendamiseks.
1.4.2 Kriitilise tähtsusega on käsitleda 
asjakohaselt nende, kes on kõige 
kaugemal tööturust, puuetega inimeste, 
migrantide, pagulaste ja 
varjupaigaotsijate, kodutute ja teiste 
vaesusriskis rühmade, laste ja noorte, 
eakate, etniliste vähemuste ja teiste 
ebasoodsas olukorras rühmade vajadusi, 
et võimaldada neil paremini integreeruda 
tööturule ja osaleda täies ulatuses 
ühiskonnas.
1.4.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
jätkama sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamist võrdsetel alustel majandusliku 
ja territoriaalse ühtekuuluvusega kõikides 
ELi piirkondades, et saaks saavutada 
strateegia „Euroopa 2020“ eesmärke.
Määruse (EL) nr (…ühissätete määrus) 
artikli 84 lõike 3 kohaselt määratakse 
igale piirkondade kategooriale 
sotsiaalfondi minimaalne osa, mille 
tulemusena moodustaks sotsiaalfond 
ühtekuuluvuspoliitikale (välja arvatud 
Euroopa Ühendamise Rahastu) ette 
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nähtud vahenditest kokku vähemalt 25%.

1.5 Demograafia
1.5.1 Demograafilise muutusega 
kohanemine on üks põhilisi väljakutseid, 
millega liikmesriigid ja piirkonnad 
eelseisvatel aastakümnetel silmitsi 
seisavad. Väiksema töötava elanikkonna 
ja suurema pensionäride osakaalu 
kombinatsioon avaldab lisasurvet 
liikmesriikide 
sotsiaalkindlustussüsteemile ja seega liidu 
majanduslikule konkurentsivõimele.
1.5.2 Demograafiline muutus loob uusi 
väljakutseid. Sellist demograafilist 
arengut tuleb uurida ja neile vastata eriti 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil, alati 
kui arengusuundumused ilmnevad.
Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tuginema ühissätete määrusega hõlmatud 
fondidele, et töötada välja kohandatud 
strateegiaid, et käsitleda demograafilisi 
probleeme ja luua võimalusi arendada nn 
hõbedast majandust.
1.5.3 Töövõimaluste tõhustamine eakatele 
toob kaasa hulga hüvesid inimestele, 
ühiskondadele ja riigieelarvetele.
Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
kasutama ühissätete määrusega hõlmatud 
fonde, et võtta meetmeid, et lihtsustada 
kõigi vanuserühmade kaasamist. Kõikide 
olemasolevate inimressursside kõige 
paremini kasutamine, tehes sealhulgas 
jõupingutusi, et käsitleda noorte 
tööpuudust, kajastab ühte ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide vahetut 
ülesannet, aidates kaasa kogu liidu 
elanikkonna potentsiaali maksimumini 
viimisele. See saavutatakse hariduse 
miinimumtasemetele juurdepääsu ja 
kvaliteedi parandamisega ja 
sotsiaaltoetuse struktuuride 
tõhustamisega. Ka investeeringud 
tervishoiuinfrastruktuuridesse aitaksid 
kaasa liidu kõikide kodanike pika ja terve 
tööelu eesmärgile.
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1.5.4 Oma programme koostades peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad võtma arvesse 
demograafilise muutuse pikaajalisi 
väljakutseid. Piirkondades, mida 
demograafiline muutus kõige rohkem 
mõjutab, peavad nad selgitama välja 
meetmed, et:
a) toetada demograafilist uuenemist 
paremate tingimuste abil peredele ja 
parandatud tasakaalu abil töö-, era- ja 
pereelu vahel;
b) edendada tööhõivet; tõsta tootlikkust ja 
majanduslikku tulemuslikkust haridusse 
ja teadustöösse investeerimise teel;
c) keskenduda hariduse ja 
sotsiaaltoesüsteemide adekvaatsusele ja 
kvaliteedile;
ning
d) tagada tervishoiu ja pikaaegse 
hoolduse kulutõhus osutamine, 
sealhulgas investeerimine infrastruktuuri.

1.6 Integreeritud lähenemisviis
1.6.1 Integreeritud lähenemisviis on 
põhjapaneva tähtsusega, vastamaks 
tõhusalt probleemidele, millega 
liikmesriigid ja piirkonnad silmitsi 
seisavad. Need probleemid on seotud 
globaliseerumise, keskkonda ja energiat 
puudutavate murede, vananemisega 
seotud probleemide ja demograafilise 
muutuse, tehnoloogiliste muutuste ja 
innovatsiooni nõudmiste ning 
sissetulekute ebavõrdsuse ja sotsiaalse 
segregatsiooni mõjudega. Nende 
küsimuste keeruline ja omavahel seotud 
olemus tähendab, et lahendused peavad 
selleks, et õnnestuda, olema integreeritud, 
mitut valdkonda hõlmavad ja 
mitmemõõtmelised.
1.6.2 Sellega seoses võimaldavad 
ühissätete määrusega hõlmatud fondid 
ühendada erinevate ELi fondide jõud 
integreeritud pakettidesse, mida on 
kohandatud, et need sobiksid kohalike ja 
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piirkondlike erivajadustega.
1.6.3 Töötades välja oma strateegiaid ja 
programme, eesmärgiga selgitada välja 
kõige kohasemad sekkumised, peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad pöörama 
erilist tähelepanu domineerivatele 
territoriaalsetele, strukturaalsetele ja 
institutsionaalsetele omapäradele, nagu 
asjaomase piirkonna ühendatavus, 
tööhõivemustrid ja tööjõu liikuvus; maa-
ja linnapiirkondade seosed; kohalikud 
vastastikused sõltuvused erinevate 
sektorite vahel; kultuuripärand; 
vananemine ja demograafilised nihked 
jne.
1.6.4 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
analüüsima, mis on peamised 
ühiskonnaprobleemid, millega nad 
silmitsi seisavad. Neile probleemidele 
reageerides peavad nad kaaluma ka 
küsimust, mis on nende kodanike heaelu 
konkreetsed tahud, mida nad soovivad 
mõjutada ja tõhustada poliitika abil, ja 
kuidas poliitikat tuleb kavandada ja ellu 
viia asjaomase liikmesriigi või piirkonna 
konkreetses kontekstis.
1.6.5 Et edendada head poliitikat, mida on 
kohandatud konkreetsete piirkondlike 
vajadustega, peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad arendama edasi integreeritud 
territoriaalset lähenemist poliitika 
kavandamisele ja elluviimisele.
Integreeritud territoriaalsete 
investeeringute meetod peaks olema 
peamine vahend tasakaalustatud 
jätkusuutliku arengu saavutamiseks, 
potentsiaaliga edendada tööhõivet, 
sotsiaalset kaasatust ja jõukust, võttes 
arvesse asjaomaseid kontekstilisi tahke, 
kuid keskendudes järgnevate kesksete 
elementide alusel:
a) piirkonna strateegia „Euroopa 2020“ 
arengupotentsiaali ja suutlikkuse 
hindamine;
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b) piirkonna arenguprobleemide ja nende 
käsitlemise suutlikkuse hindamine;

c) kohase territoriaalse skaala ja konteksti 
kaalumine poliitika kavandamise ja 
elluviimise jaoks kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega;
d) ühe või enama vastastikku täiendava 
investeerimisprioriteedi kombineerimine 
erinevatest temaatilistest eesmärkidest 
ühes prioriteetses suunas või ühe 
programmi piires;
e) mitmetasandilise juhtimise korralduste 
kavandamine, mida on vaja poliitika 
tõhusaks elluviimiseks;
f) asjakohaste tulemuste ja tagajärgede 
näitajate valik, mida kasutatakse poliitika 
jälgimiseks ja hindamiseks.

2. Koostoime ja ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide kooskõlastamine teiste 
ELi poliitikasuundade vahenditega

2.1 Sissejuhatus
2.1.1 Eesmärgiga saavutada optimaalsed 
tulemused jätkusuutliku majanduskasvu
ja arengu jaoks kohapeal on oluline 
kooskõlastada kõiki liidu poliitikasuundi 
ja nendega seotud vahendeid, mis 
mängivad rolli majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse ning ELis 
paremini tasakaalustatud territoriaalse 
arengu saavutamisel. See peab kajastuma 
ka paremas kooskõlastamises liidu eelarve 
ja liikmesriikide riiklike ning piirkondlike 
eelarvete vahel ühiste 
poliitikaprioriteetide rahastamisel ja 
parandatud vertikaalsel koostööl ELi ja 
riiklike ning piirkondlike üksuste vahel.
2.1.2 Koostoime ja kooskõlastamine ei 
eelda ühesugust lahendust kõigele. 
Sellega seoses on vaja teha lähem 
analüüs liidu poliitikasuundade mõju 
kohta piirkondades ja ühtekuuluvuse 
kohta, eesmärgiga edendada tõhusat 
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koostoimet ja selgitada välja Euroopa 
tasandi kõige sobivamad vahendid 
kohalike ja piirkondlike investeeringute 
toetamiseks ning neid edendada.
2.1.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
programmide koostamise ja rakendamise 
etappidel tagama vastavuse ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide toetatavate 
sekkumiste ja ELi muude 
poliitikasuundade vahel. Selleks peavad 
nad püüdma:
a) selgitada välja ja kasutada ära 
vastastikuseid täiendavusi erinevate liidu 
vahendite vahel riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil nii kavandamisfaasis kui ka 
rakendamise jooksul.
b) optimeerida olemasolevaid struktuure 
ja vajaduse korral luua uusi, mis 
lihtsustavad prioriteetide strateegilist 
väljaselgitamist erinevate riiklikul 
tasandil kooskõlastamise vahendite ja 
struktuuride jaoks, vältida jõupingutuste 
dubleerimist ja selgitada välja 
valdkonnad, kus on vaja täiendavat 
finantstoetust. 
c) kasutada täielikult ära potentsiaali 
kombineerida toetust erinevatest 
vahenditest, et toetada üksikuid meetmeid 
ja teha tihedat koostööd nendega, kes 
vastutavad teiste riiklike vahendite 
rakendamise eest, et saavutada sidusad ja 
sujuvad rahastamisvõimalused 
toetusesaajatele.

2.2 „Horisont 2020”
2.2.1 Kriitilise tähtsusega on tugevdada 
koostoimet ja vastastikust täiendavust 
ühtekuuluvuspoliitika ja „Horisont 2020” 
vahel, kehtestades ühtlasi selge 
tegevusvaldkondade jaotuse nende vahel.
2.2.2 Eelkõige peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad töötama välja riikliku 
teadustöö ja innovatsiooni strateegia nn 
arukaks spetsialiseerumiseks vastavalt 
riiklikule reformiprogrammile. Need 
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strateegiad tuleb töötada välja tiheda 
koostöö abil riiklike või piirkondlike 
korraldusasutuste ja otseselt „Horisont 
2020-ga” seotud asutuste vahel, kuid 
kaasates ka sidusrühmi, nagu ülikoolid ja 
kõrgharidusasutused, kohalik tööstus ja 
sotsiaalpartnerid. Need 
innovatsioonistrateegiad peavad võtma 
arvesse nii „Horisont 2020-le” eelneva 
kui ka järgneva tasandi meetmeid.
2.2.3 Eelneva tasandi meetmed 
piirkondlike teadustöö ja innovatsiooni 
osalejate ettevalmistamiseks „Horisont 
2020” projektides osalema töötatakse 
välja suutlikkuse suurendamise abil.
Suhtlust ja koostööd „Horisont 2020” 
riiklike kontaktpunktide ja ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide 
korraldusasutuste vahel tuleb tugevdada, 
eelkõige seoses kõigi „Horisont 2020” 
väljavalitud projektidega, mida ei ole 
rahastatud vahendite puudumise tõttu.
2.2.4 Järgneva tasandi meetmed peavad 
pakkuma vahendeid, et kasutada ära ja 
levitada teadustöö ja innovatsiooni 
tulemusi, mis tulenevad „Horisont 2020-
st”, turule ja võivad hõlmata järgmist:
katsetehased ja näidisrajatised, lahenduse 
kontroll ja varase etapi rahastamine, 
inkubatsioonirajatised, rakenduslik 
teadustöö, konkreetne tööstusliku ja 
tehnoloogiasiirde suutlikkus ning klastrite 
toetus.
2.2.5 Riiklikele ja piirkondlikele 
ametiasutustele tuleb osutada ühistoetust 
selliste innovatsioonistrateegiate 
kavandamiseks ja rakendamiseks, mis 
võib hõlmata järgmist: toetus 
üleeuroopalist huvi pakkuvate teadustöö 
ja innovatsiooni infrastruktuuride ühise 
rahastamise võimaluste 
väljaselgitamiseks, rahvusvahelise 
koostöö edendamiseks, metodoloogiline 
toetus vastastikuste hindamiste abil, heade 
tavade vahetamine ja koolitamine 
piirkondade vahel. 
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2.2.6 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
kaaluma järgnevaid täiendavaid 
meetmeid, mille eesmärk on nende 
tipptaseme ja innovatsiooni potentsiaali 
vabastamine viisil, mis täiendab 
vastastikuselt „Horisont 2020” ja loob 
sellega koostoimet:
a) vähem arenenud liikmesriikides 
loodavate pädevuskeskuste ning 
väljakujunevate innovaatiliste 
piirkondade ühendamine 
juhtivorganisatsioonidega mujal 
Euroopas;
b) sidemete loomine innovaatiliste 
klastritega ja tipptaseme tunnustamine 
vähemarenenud piirkondades;
c) „Euroopa teadusruumi õppetoolide” 
loomine, et meelitada ligi suurepäraseid 
õpetlasi;
ning
d) juurdepääsu toetamine 
rahvusvahelistele teadustöötajate ja 
innovaatorite võrgustikele;

2.3 LIFE
2.3.1 Koostoimet liidu 
poliitikavahenditega (nii rahaliste kui 
mitterahaliste vahenditega), mis aitavad 
kaasa kliimamuutuse leevendamisele, 
keskkonnakaitsele ja ressursitõhususele, 
tuleb võimalusel kasutada.
2.3.2 Et programmid aitavad kaasa 
jätkusuutliku majanduskasvu 
eesmärkidele tugevama temaatilise 
keskendumise abil ja tugevdatud 
jätkusuutliku arengu põhimõtte abil, on 
lõikes 2.3.1 osutatud koostoime ühissätete 
määrusega hõlmatava regulatiivse
raamistiku loomulik osa.
2.3.3 Koostoimet LIFEiga, eelkõige 
integreeritud projektidega looduse (nt 
ökosüsteemi teenused ja bioloogiline 
mitmekesisus), vee, heidete, õhu, 
kliimamuutuse leevendamise ja 
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kliimamuutusega kohanemise 
valdkonnas, tuleb taotleda.
Kooskõlastamist LIFEiga tuleb tagada 
toetavate projektide abil, millel on 
vastastikku täiendav olemus, ja edendades 
LIFEi programmi alusel kinnitatud 
lahendusi, meetodeid ja lähenemisviise.
2.3.4 Keskkonnamõju hindamiste, 
jätkusuutlikkuse mõju hindamiste, 
strateegiliste keskkonnahindamiste ja 
muude asjaomaste vahendite kasutamist 
tuleb edendada, et võtta arvesse 
bioloogilise mitmekesisuse kadumist ja 
kliimamuutuse mõjusid territoriaalsele 
planeerimisele (sealhulgas 
makropiirkondade strateegiad) ja 
piirkondlikule ning kohalikule otsuste 
tegemisele.
2.3.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
edendama rohelist infrastruktuuri, 
ökoinnovatsiooni ja innovaatiliste 
tehnoloogiate kasutuselevõtmist, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus.
2.3.6 Suutlikkuse suurendamine on nende 
meetmete elluviimise eeltingimus ja see 
peab tõhustama potentsiaale ja arendama 
nii kohalike ja piirkondlike ametiasutuste 
kui ka partnerite oskusi.
2.3.7 Arvestades, et keskkonnaprobleemid 
ei tunne halduspiire, on ülimalt tähtis 
piiriülene, piirkondadevaheline ja 
riikideülene koostöö Euroopa, 
liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutustega bioloogilise 
mitmekesisuse ja kõigis piirkondades 
loodusvarade kaitsmisel. Territoriaalse 
koostöö potentsiaali ja teabe, kogemuste 
ja heade tavade vahetamine aitaks 
oluliselt kaasa keskkonna ja kliimaga 
seotud eesmärkide saavutamisele.
2.3.8 Lisaks tuleb rahastamist ühissätete 
määrusega hõlmatud fondidest 
kooskõlastada toetusega NER 300 
programmist, mis kasutab tulu 
saastekvootide enampakkumisel 
müümisest Euroopa saastekvootidega 
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kauplemise süsteemi1 alusel.

2.4 ERASMUS kõigi jaoks
2.4.1 Koostoime ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide ja programmi 
„Erasmus kõigi jaoks” vahel tuleb tagada, 
et viia maksimumini arendatava vahendi 
tõhusus ja investeeringute sotsiaalne ning 
majanduslik mõju inimestele.
2.4.2 Kõnealused sünkroniseeritud 
investeeringud toovad olulist kasu nii 
üksikisikutele kui ka ühiskonnale kui 
tervikule, aidates kaasa majanduskasvule 
ja jõukusele, andes parema 
kultuuridevahelise üksteisemõistmise, 
andes juurdepääsu suurele hulgale nii 
formaalsetele kui ka mitteformaalsetele 
haridus- ja koolitusmeetmetele ning andes 
impulsi noortealgatustele, 
kodaniketegevustele ja olles suunatud 
kõigile põlvkondadele.
2.4.3 Uus haridusprogramm, mille kohta 
komisjon ettepaneku tegi – „Erasmus 
kõigi jaoks” –, toetab peamiselt 
riikidevahelisi projekte, samas kui 
ühtekuuluvuspoliitikal on tooniandvam 
piirkondlik ja riiklik mõõde.
2.4.4 Liikmesriike ja piirkondi 
julgustatakse katsetama vahendeid ja 
meetodeid, mis tulenevad riikidevahelisest 
koostööst „Erasmus kõigi jaoks” abil ja 
seejärel rakendama neid oma 
territooriumil ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide abil.
2.4.5 Komisjon ja liikmesriigid peavad 
tagama tõhusa kooskõlastamise 
ühtekuuluvuspoliitika ja „Erasmus kõigi 
jaoks” vahel selge eristamise abil 
investeeringute liikide ja toetatavate 

                                               
1 ELT L 290, 6.11.2010, lk 39–48 2010/670/EL: Komisjoni 3. novembri 2010. aasta otsus, millega nähakse ette 
kriteeriumid ja meetmed, et ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi raames, mis 
on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/87/EÜ, rahastada tööstuslikke näidisprojekte, 
mille eesmärk on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu kogumine ja geoloogiline säilitamine, ning näidisprojekte, 
millega tutvustatakse taastuvenergiaga seotud uuenduslikke tehnoloogialahendusi (2010/670/EL) ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32–46.
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sihtrühmade vahel.
2.4.6 „Erasmus kõigi jaoks” koondab oma 
toetuse üliõpilaste, noorte ja personali 
riikidevahelistele projektidele, sealhulgas 
õppimismobiilsusele, strateegilistele 
partnerlustele organisatsioonide ja 
institutsioonide vahel kõikjal Euroopas ja 
meetmetele, mis toetavad poliitika 
arendamist ja rakendamist.
2.4.7 Ühtekuuluvuspoliitika peamised 
investeerimisprioriteetide sihid on haridus 
(lasteaedade, põhi- ja keskkoolide, 
ülikoolide infrastruktuuride toetamine), 
tööturukoolitus (kindlustada, et toetada 
saab kõiki täiskasvanuid, kes otsivad tööd 
või oma karjääri muutust (nagu oli 
Leonardo da Vinci allprogrammiga, 
meede PLM – „Inimesed tööturul”) ja 
täiskasvanud õppijad üldiselt.
2.4.8 Lisaks saavutatakse suuremaid 
tulemusi, lisades rahalisi vahendeid 
liikuvuse ja meetmete jaoks, mis 
integreerivad parimaid tavasid ja 
innovaatilisi projekte, mis on tuvastatud 
ELi tasandil uue hariduse, noorte ja 
spordi programmi alusel, kindlustades, et 
hoolitsetakse tõelise, läbipaistva ja 
kergesti kättesaadava suhtluse eest 
kodanikega ELi, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil.

2.5 Sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 
innovatsiooni kava
2.5.1 Ühissätete määrusega hõlmatud 
fondide ja Euroopa Liidu sotsiaalsete 
edusammude ja innovatsiooni programmi 
vahelist koostoimet tuleks suurendada, 
eesmärgiga aidata kaasa strateegia 
„Euroopa 2020“, selle peamiste 
eesmärkide, juhtalgatuste, koondsuuniste 
ja noortele pakutavate võimaluste 
algatuse rakendamisele, andes rahalist 
toetust, et edendada kvaliteetse ja 
jätkusuutlikku tööhõive kõrget taset, 
tagades piisava ja inimväärse 
sotsiaalkaitse, võideldes sotsiaalse 
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tõrjutuse ja vaesuse vastu, parandades 
töötingimusi ja noorte tööhõivet ja 
haridusolukorda.
2.5.2. Komisjon tagab koostöös 
liikmesriikidega, et struktuurifondide, 
eriti ESFi, ja sotsiaalsete edusammude ja 
innovatsiooni programmi raames 
elluviidavad meetmed on järjepidevad ja 
vastastikku täiendavad muude liidu 
meetmetega valdkondades nagu sotsiaalne 
dialoog, õiglus ja põhiõigused, võrdsed 
võimalused, haridus, kutseõpe, laste 
õigused ja heaolu ning noorsoopoliitika, 
migratsioonipoliitika, teadusuuringud ja 
innovatsioon, ettevõtlus, tervishoid, 
töötingimused, liidu laienemine ja 
välissuhted ning üldine 
majanduspoliitika.
2.5. 3. EURESe piiriülesed partnerlused 
mängivad paljudel piirialadel olulist rolli 
tõelise Euroopa tööturu väljaarendamisel.
EURESe piiriüleseid partnerlusi tuleks 
seega ka edaspidi toetada horisontaalsete 
liidu tegevuste kaudu, mida võidakse 
täiendada riiklike vahendite või ESFi abil.
2.5.4 Et tagada vastastikust täiendavust, 
peaks sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 
innovatsiooni programmi alusel võetavaid 
meetmeid kooskõlastatama tihedalt 
ühtekuuluvuspoliitika raamistikus võetud 
meetmetega. Liikmesriigid peaksid 
kooskõlastama vastavaid ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide, eriti ESFi 
ja ERFi, kohaseid meetmeid sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ja innovatsiooni 
programmi mikrorahastamise ja 
sotsiaalse ettevõtluse suuna meetmetega, 
mille eesmärk on suurendada 
juurdepääsu mikrorahastamisele ja selle 
kättesaadavust isikutele, kes on kaotanud 
töökoha või on töökoha kaotamise ohus, 
või kellel on raskusi siseneda või 
taassiseneda tööturule ning samuti 
isikutele, keda ohustab sotsiaalne 
tõrjutus, ja haavatavatele isikutele, kes on 
ebasoodsas olukorras seoses 
juurdepääsuga tavapärasele 
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krediiditurule ja kes soovivad luua või 
arendada mikroettevõtet, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjad, ja 
mikroettevõtetele, eriti sotsiaalses 
majanduses, ja mikroettevõtetele, mis 
annavad tööd ebasoodsas tööturu 
olukorras inimestele.
2.5.5 Euroopa Parlamendi algatusel 
toetab noorte algatuse tegevussuund 
ühtekuuluvuse ja innovatsiooni 
programmi raames meetmeid alla 
25aastaste inimeste jaoks, muuhulgas 
meetmeid, et ennetada kooli 
poolelijätmist, eriti koolitusse 
reintegreerimise abil, töötada välja oskusi, 
mis on olulised tööturule, et tuua lähemalt 
kokku tööhõive, hariduse ja koolituse 
maailmad, toetada esimest töökogemust ja 
töökohal koolitamist, et pakkuda noortele 
võimalust omandada nii asjakohaseid 
oskusi ja töökogemust kui ka praktika 
kvaliteeti ja toetada nende juurdepääsu 
tööturule. Et tugevdada neid meetmeid, 
peaksid liikmesriigid ja piirkonnad 
algatama vastavad meetmed ÜSRi fondide 
kohastes programmides.

2.6 Euroopa Ühendamise Rahastu + 
TENid, energia- ja telekommunikatsiooni 
võrgud
2.6.1 Et viia maksimumini Euroopa 
lisandväärtus, tuleb ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi, Üleeuroopalisi võrke 
ja Euroopa Ühendamise Rahastut 
kavandada tihedas koostöös, et tagada 
erinevat liiki infrastruktuuri (transpordis, 
energeetikas ja telekommunikatsioonides) 
optimaalsed sidemed kohalikul, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil. Tagada 
tuleb fondide maksimaalne võimendamine 
Euroopa ja ühtse turu mõõtmega 
projektide, eelkõige prioriteetsete 
transpordi-, energia- ja digitaalsete 
võrkude jaoks.
2.6.2 Nii nagu riiklikku infrastruktuuri 
tuleb sidusalt kavandada, võttes arvesse 
liidu piiriüleste sidemete arendamist ja 
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arendades sidemeid piirkondade vahel 
liikmesriigi piires, peavad kavad 
põhinema reaalsel ja kavandatud 
transpordinõudlusel ja selgitama välja 
puuduvad sidemed ja kitsaskohad. 
Investeeringud üldise võrgu ja 
üleeuroopalise transpordi infrastruktuuri 
võrgu (TEN-T) põhiosa piirkondlikku 
ühendatavusse peavad tagama, et linna-
ja maapiirkonnad saavad kasu oluliste 
võrkude loodud võimalustest.
2.6.3 Prioriteedi asetamist 
investeeringutele, millel on mõju, mis 
ulatub teatavast liikmesriigist kaugemale, 
tuleb kooskõlastada TEN-T 
kavandamisega, et ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi investeeringud oleksid 
täielikult vastavuses TEN-T suunistega, 
mis määratlevad liidu 
transpordiprioriteedid, sealhulgas: 
kliimamuutuse probleemi käsitlemine, 
integreeritud TEN-T võrgu tulevane 
arendamine ja mitmeliigilise koridori 
kontseptsioon.
2.6.4 Komisjoni valge raamat transpordi 
kohta1 sätestab konkurentsivõimelise ja 
ressursitõhusa transpordisüsteemi 
nägemuse, toonitades, et 
transpordisektoris on vaja olulist 
kasvuhoonegaaside vähendamist. 
Ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
jaoks tähendab see keskendumist 
jätkusuutlikele transpordiliikidele ja 
investeerimist valdkondadesse, mis 
pakuvad suurimat Euroopa 
lisandväärtust, nt üleeuroopalised võrgud. 
Kui on välja selgitatud, tuleb 
investeeringud prioriteetideks jaotada, 
vastavalt nende panusele liikuvusse, 
jätkusuutlikkusse, kasvuhoonegaaside 
vähendamisse ja Euroopa ühtsesse 
transpordipiirkonda.

                                               
1 „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas” COM(2011) 144 final.
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2.6.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
koondama investeeringud uue 
infrastruktuuri loomisele ja olemasoleva 
infrastruktuuri suutlikkuse tõhustamisele 
olulise uuendamise teel.
2.6.6 Seoses meretranspordiga tuleb 
arendada sadamaid kui tõhusaid 
sisenemis- ja väljumispunkte täieliku 
integreerimise abil maismaa 
infrastruktuuriga. Prioriteet tuleb anda 
projektidele, mis puudutavad sadamale 
juurdepääsu ja sisemaa ühendusi. 
Siseveeteede areng peab tugevdama nende 
panust jätkusuutlikesse Euroopa 
kaubaveovõrkudesse.
2.6.7 Eelkõige tuleb taotleda vastastikust 
täiendavust ühise juhtimise all ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa 
Ühendamise Rahastu, mis on vahetult 
juhitav vahend konkurentsipõhise 
projektide valikuga, infrastruktuuri 
investeeringute vahel. Euroopa 
Ühendamise Rahastu rahastab põhivõrgu 
(üldise võrgu strateegiliselt kõige 
olulisemad osad) projekte, millel on kõige 
suurem Euroopa lisandväärtus ja mis 
näivad olevat kõige keerulisemad seoses 
TEN-T-ga rakendamise mõttes: puuduvad 
piiriülesed ühendused, olulised 
kitsaskohad ja ühendussõlmed.
Ühtekuuluvusfond keskendub kõrge 
Euroopa lisandväärtusega projektidele, et 
kõrvaldada kitsaskohad 
transpordivõrkudes, toetades TEN-T 
infrastruktuuri nii põhi- kui ka üldise 
võrgu jaoks.
2.6.8 Ühtekuuluvusfond ja 
struktuurifondid rahastavad kohalikke ja 
piirkondlikke infrastruktuure ja ka nende 
sidemeid prioriteetsete liidu võrkudega 
energeetika ja telekommunikatsiooni 
valdkonnas.
2.6.9 Euroopa Ühendamise Rahastu 
täiendab Ühtekuuluvusfondi ja 
struktuurifonde, sest see aitab kaasa 
piirkondlike ja kohalike 
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arengueesmärkide saavutamisele 
infrastruktuuri osas, et saavutada 
maksimaalne lisandväärtus toimiva,
integreeritud ühtse turu ja sotsiaalse, 
majandusliku ning territoriaalse 
ühtekuuluvuse jaoks.

2.7 Ühinemiseelse abi rahastamisvahend, 
Euroopa naabrus- ja partnerlusvahend, 
Euroopa Arengufond
2.7.1 Taotleda tuleb koostoime 
suurendamist väliste vahendite ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahel, et parandada 
mitmete liidu poliitikaeesmärkide 
saavutamise tulemuslikkust.
Konkreetsemalt tuleb tugineda 
koostoimele ja vastastikusele 
täiendavusele seoses Euroopa 
Arengufondi, Ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendiga.
2.7.2 Tagades sügavama territoriaalse 
integratsiooni, tuleb ära kasutada 
koostoimet ühtekuuluvuspoliitika kohaste 
territoriaalse koostöö meetmete ja 
Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi vahel. Vastastikuste 
täiendavuste loomise potentsiaal nende 
vahendite vahel on tugevaim seoses 
piiriülese koostöö meetmetega.
Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
seetõttu tagama, et olemasolevad meetmed 
on seotud äsja loodud Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmitustega, 
pöörates erilist tähelepanu 
kooskõlastamisele ja parimate tavade 
vahetamisele.

3. Ühissätete määrusega hõlmatud 
fondide vahelise kooskõlastamise 
mehhanism

3.1 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tagama, et sekkumised, mida rahastatakse 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
abil, loovad koostoimet ja et ühtlustamine 
viib halduskulude ja -koormuse 



PE491.157v02-00 50/96 AM\906345ET.doc

ET

vähenemiseni kohapeal.
3.2 Ministeeriumid ja korraldusasutused, 
mis vastutavad ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide rakendamise eest, 
peavad tegema tihedat koostööd 
partnerluslepingu ja programmide 
ettevalmistamisel, jälgimisel ja 
hindamisel. Eelkõige peavad nad:
a) selgitama välja sekkumisvaldkonnad, 
kus ühissätete määrusega hõlmatud fonde 
saab kombineerida täiendaval viisil, et 
saavutada üks või mitu käesolevas 
määruses sätestatud temaatilistest 
eesmärkidest;
b) edendama ühe ühissätete määrusega 
hõlmatud fondi eest vastutavate 
korraldusasutuste kaasamist teiste 
korraldusasutuste ja asjaomaste 
ministeeriumide poolt toetuskavade 
väljatöötamisse, et tagada koostoime ja 
vältida kattuvusi ning edendada 
mitmefondilist lähenemisviisi;
c) looma ühised järelevalvekomiteed 
programmide jaoks, mis rakendavad 
ühissätete määrusega hõlmatud fonde, ja 
teiste ühiste haldus- ja 
kontrollikorralduste väljatöötamine, et 
lihtsustada kooskõlastamist asutuste 
vahel, mis vastutavad ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide 
rakendamise eest;
d) kasutama ühiseid e-juhtimise 
lahendusi, mis on suunatud 
taotluseesitajatele ja toetusesaajatele, 
ning koondsüsteeme nõuandmiseks 
kättesaadava toetuse võimaluste kohta iga 
fondi abil ühissätete määrusega hõlmatud 
fondidest.

4. Territoriaalse kooskõlastamise 
prioriteedid (piiriülene, riikidevaheline ja 
piirkondadevaheline)

4.1 Suur potentsiaal piirkondlikuks 
arenguks, töökohtade loomiseks ja 
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ühtekuuluvuseks seisneb koostöös, mis 
ulatub üle halduspiiride ja üritab ületada 
looduslikke piire. Koostöö, mis põhineb 
jagatud vajadusel jagatud territooriumil, 
on sageli kõige tõhusam.
4.2 Piiriülene koostöö tuleneb 
arusaamast, et paljud probleemid ei peatu 
halduspiiridel. Tõhus reageerimine nõuab 
ühist, koostöövalmit tegevust ja teadmiste 
jagamist asjakohasel territoriaalsel 
tasandil. 
4.3 Lisaks saab piiriregioonides peituvat 
potentsiaali võtta kasutusele kohalikule 
tasandile suunatud toetusmeetmete abil.
4.4 Kaks olemasolevat makropiirkondade 
strateegiat on sillutanud teed huvitatud 
poolte organiseerimiseks ühismeetmeteks 
sobival territoriaalsel tasandil. Strateegiad 
on suurendanud mõistmist vajadusest 
teha koostööd probleemide lahendamisel, 
mida ei saa ainult üks liikmesriik 
lahendada, nagu nt Läänemere või 
Doonau puhastamine. Makropiirkondade 
strateegiaid ja teisi territoriaalse koostöö 
vorme võivad toetada nii ERF kui ka ESF 
ja konkreetsed tingimused 
makropiirkondade strateegiate 
toetamiseks tuleb programmides esile 
tuua.
4.5 Tõkete ületamine peab olema 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
programmide koostamise osa –
olemasolevate makropiirkondade 
strateegiate eesmärke tuleb 
kavandamisfaasist alates kajastada 
vajaduste analüüsis ja eesmärkide 
seadmisel asjaomastele rakenduskavadele.
Kõnealused strateegiad ei ole oma 
eesmärki täitnud, kui makropiirkondade 
strateegiate eesmärgid ei moodusta osa 
strateegilisest planeerimisest 
ühtekuuluvuspoliitika programmides 
asjaomastes piirkondades ja 
liikmesriikides.
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4.6 Samal ajal peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad tagama, et territoriaalse 
koostöö programmid annavad tõhusa 
panuse strateegia „Euroopa 2020“ 
eesmärkidesse. Liikmesriigid ja 
piirkonnad saavad seega edendada 
koostööd ning testida, katsetada ja 
kehtestada uusi lahendusi, kindlustades, 
et koostöö on korraldatud laiemate 
poliitikaeesmärkide toetuseks. Vajaduse 
korral tuleb territoriaalset koostööd 
kasutada, et koondada poliitikategijaid üle 
piiride, et töötada ühiste probleemide 
lahendamise nimel.
4.7 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
käsitama territoriaalse koostöö 
programme peamiselt kasulike 
vahenditena, et ületada tõkked koostööle, 
mis omakorda toetaks riiklikke ja 
piirkondlikke poliitikaeesmärke, mille 
mõju ulatub programmi valdkonnast 
kaugemale.
(Kogu lisas tuleb vorm „peab” asendada 
vormiga „peaks”, välja arvatud viidetes 
partnerlusele kooskõlas artikliga 5).

Or. en

Muudatusettepanek 536
Sergio Gutiérrez Prieto
fraktsiooni S&D nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I lisa
Ühine strateegiline raamistik

Kõnealuse raamistiku eesmärk on toimida 
kooskõlas artikliga 10 erinevate 
poliitikasuundade konkreetsetes 
piirkondlikes kontekstides 
kooskõlastamise, integreerimise ja 
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tasakaalustamise vahendina ning eelkõige 
investeerimisprioriteetide artiklis 9 
sätestatud temaatiliste eesmärkidega 
kooskõlastamise ja tasakaalustamise 
vahendina.

1. Horisontaalsed põhimõtted ja 
valdkonnaülesed probleemid

1.1 Partnerlus ja mitmetasandiline 
valitsemine
1.1.1 Mitmetasandilise valitsemise 
põhimõte nõuab kooskõlastatud tegevust, 
mida viiakse ellu kooskõlas 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtetega ning partnerluses. See peab 
ühtlasi toimuma operatiiv- ja 
institutsionaliseeritud koostöö kujul, 
eelkõige seoses liidu poliitikasuundade 
koostamise ja rakendamisega.
Selgesõnaline viide mitmetasandilisele 
valitsemise põhimõttele käesolevas 
määruses kujutab endast kõnealuse 
põhimõtte tugevdamist ja pakub 
ühtekuuluvuspoliitikale endale 
lisandväärtust.

1.1.2 Mitmetasandilise juhtimise 
põhimõtet tuleb austada, et hõlbustada 
sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse ning liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärkide elluviimise saavutamist.
1.1.3 Et tagada tõhus mitmetasandiline 
valitsemine, peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad teostama järgnevad meetmed:
a) rakendama partnerlust vastavalt 
Euroopa käitumisjuhendile, nagu artiklis 
5 osutatud;
b) looma kooskõlastamismehhanismid 
erinevate valitsemistasandite vahel 
kooskõlas vastavate põhiseaduslike 
volituste süsteemidega;
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c) esitama regulaarselt aruanded 
partnerluse elluviimise kohta.

1.1.4 Ühissätete määrusega kaetud 
fondide kasutamise igas etapis peab 
partnerlus olema korraldatud nii, et 
piirkondlikud ja kohalikud asutused 
osaleksid vahetult partnerluslepingu ja 
programmide ettevalmistuses ning samuti 
kõnealuste programmide ettevalmistuses, 
rakendamises, järelevalves ja hindamises.
Samuti peavad kaasatud olema sotsiaal-
ja majanduspartnerid, muud avaliku 
võimu esindajad ning kodanikuühiskonda 
esindavad asutused, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavad organid, et tagada partnerlus 
kõikides poliitika elluviimise etappides.

1.2 Jätkusuutlik areng
1.2.1 Jätkusuutliku arengu põhimõte, 
nagu Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 
sätestatud, seondub edusammude 
kontseptsiooniga, mille kohaselt 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnaalaseid kaalutlusi tuleb 
praeguse ja tulevaste põlvkondade heaolu 
ja paremat elukvaliteeti kaaludes 
integreerida.
1.2.2 Jätkusuutliku arengu kaalutlused ja 
põhimõte „saastaja maksab” peavad 
seetõttu olema iga kava lahutamatu osa 
kujundamisest elluviimiseni ja jälgimisest 
hindamiseni. Põhimõtte „saastaja 
maksab” mittekohaldamist võib lubada 
ainult erakordsetel juhtudel ja tingimusel, 
et kehtestatud on selged 
leevendamismeetmed.
1.2.3 Et lahendada nende ees seisvaid 
keerukaid ülesandeid, peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad kasutama 
kõiki kättesaadavaid liidu 
poliitikavahendeid. Iseäranis 
kliimamuutustega võitlemise eesmärgil 
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tuleb ressursse koondada ennetavatesse ja 
leevendavatesse meetmetesse. Iga uus 
ühissätete määrusega kaetud fondidest 
toetust saanud investeering peab olema 
niisugune, et see oleks paindlik 
kliimamuutuste ja loodusõnnetuste 
võimalike mõjude suhtes.
1.2.4 Euroopa Regionaalarengu Fond 
(ERF) ja Ühtekuuluvusfond peavad 
jätkama oluliste investeeringute tegemist 
liikmesriikide ja piirkondade 
infrastruktuuridesse, et vastata vee 
raamdirektiivi1 ja muude asjaomaste 
direktiivide nõuetele. Tehnoloogilised 
lahendused, mille eesmärk on edendada 
jätkusuutlikke meetmeid, on juba olemas 
ning uued on tulemas. Seetõttu peab 
Euroopa regionaalse arengu fond 
jätkama toetuste jagamist uuringute 
tegemiseks selles valdkonnas. Toetuse 
eesmärk peab olema „Horisont 2020” 
programmiga kaetud meetmete 
täiendamine. Bioloogilise mitmekesisuse 
meetmete rahastamist saab korraldada 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi või Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kaudu. 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi vahenditega võib 
toetada ka maa kasutajaid piirkondades, 
kus kohustuslikud keskkonna alased 
nõudmised põhjustavad piirkonnale 
eriomaseid ebasoodsaid tingimusi.

1.2.5 Jätkusuutliku arengu taotlemine ei 
tohi olla tehniline harjutus. Selleks et 
tagada, et seda eesmärki järgitaks 
ühissätete määrusega kaetud fondide 
tegevuses kohapeal, peavad 
korraldusasutused antud eesmärki silmas 
pidama kogu programmi kestel ning 
rakendama aktiivsemat lähenemist 
sekkumiste keskkonnakahjulike mõjude 
vähendamisel, võttes muu hulgas 
kasutusele järgmised meetmed:

                                               
1 EÜT ref....... Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ
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a) investeeringute suunamine kõige 
ressursitõhusamatele variantidele,

b) investeerimisvajaduse hoolikas 
kaalumine, kui investeeringutel on oluline 
negatiivne keskkonnamõju,
c) lähtumine pikaajalisest perspektiivist 
investeerimise alternatiivsete meetodite
kasutuskulude võrdlemisel,
d) keskkonnahoidlike riigihangete 
kasutamise suurendamine.

1.3 Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine ja mittediskrimineerimine
1.3.1 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
ühissätete määrusega kaetud fondide 
kõikides rakendamisetappides 
suurendama jõupingutusi, et kaotada 
ebavõrdsus ja edendada soolist 
võrdõiguslikkust, samuti võidelda 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel.
1.3.2 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
taotlema meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
ning võtma vajalikke meetmeid, et 
ennetada diskrimineerimist ühissätete 
määrusega kaetud fondide 
kaasrahastamisega programmide 
ettevalmistamisel, rakendamisel, 
järelevalvel ja hindamisel, ning selgelt 
määratlema asjakohased meetmed, mida 
tuleb antud küsimuses programmides 
arvesse võtta.
1.3.3 Naiste suurem osalemine tööturul 
nii tööandjatena kui töötajatena ergutaks 
liidu majandust. Sellise aktiivsuse 
suurendamise potentsiaali vallandamine 
naiste tööhõivemäära suurendamise 
kaudu, on oluline eeldus strateegia 
„Euroopa 2020“ tööhõiveeesmärkide 
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saavutamise jaoks. Seetõttu tuleb tõsiselt 
tegeleda naiste tööhõive takistustega.
Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tagama, et Euroopa Sotsiaalfondile, 
Euroopa Regionaalarengufondile, 
Ühtekuuluvusfondile, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondile ja Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondile 
lisaks aitaksid ka rahandusmeetmed, mis 
edendavad naiste majanduslikku 
iseseisvust, kaasa naiste töö- ja pereelu 
tasakaalustamisele ning edendaks naiste 
võimalusi tegutseda ettevõtjatena.
1.3.4 Programmide järelevalve ja 
hindamine aitab mõõta ühissätete 
määrusega kaetud fondide eeldatava 
panuse mõju soolisele võrdõiguslikkusele.

1.4 Kättesaadavus
1.4.1 Kõik tooted ja teenused, mida 
üldsusele pakutakse ja ühissätete 
määrusega kaetud fondidest 
kaasrahastatakse, peavad olema 
juurdepääsetavad. Ebasoodsas olukorras 
olevate isikute rühmade, sealhulgas 
puudega isikute kaasamise eesmärgil on 
eriti tähtis tagada juurdepääsetavus 
hoonetele, transpordile, teabele ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale.
1.4.2 Tööturust kõige kaugemal asuvate 
isikute vajadustega tegelemine on 
määrava tähtsusega. Võrdse kohtlemise ja 
mitte-diskrimineerimise põhimõtted on 
meie põhiõiguste ja väärtuste nurgakivi.
ELi diskrimineerimisvastased 
õigusnormid on tõstnud märkimisväärselt 
kaitse taset kogu ELis, kuid siiani ei ole 
saavutatud võrdsust tööhõives, eriti 
ebasoodsas olukorras olevate isikute 
puhul.
1.4.3 Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
töötutele noortele, eakatele, puuetega 
isikutele, romadele, rändajatele, 
põgenikele ja varjupaigataotlejatele ning 
kodututele ja teistele vaesusriskis 
elavatele isikute rühmadele, et 



PE491.157v02-00 58/96 AM\906345ET.doc

ET

võimaldada neil paremini tööturule 
siseneda ning osaleda täisväärtuslikult 
ühiskondlikus elus.
1.4.4 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
jätkama sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamist võrdsetel alustel majandusliku 
ja territoriaalse ühtekuuluvusega kõikides 
ELi piirkondades, et saaks saavutada 
strateegia „Euroopa 2020“ eesmärke.

1.5 Rahvastikuküsimused
1.5.1 Demograafilise muutusega 
kohanemine on üks põhiküsimusi, millega 
liikmesriigid ja piirkonnad järgnevatel 
aastakümnetel tegelema peavad. Töötava 
elanikkonna vähenemine ja pensionäride 
osakaalu suurenemine panevad meie 
sotsiaalhoolekandesüsteemidele täiendava 
koorma ja seega ka liidu majanduslikule 
konkurentsivõimele.
1.5.2 Demograafiline muutus loob uusi 
väljakutseid. Selliseid demograafilisi 
arenguid peab uurima ja käsitlema 
eelkõige piirkondlikul ja kohalikul 
tasemel, kus iganes uued 
arengusuundumused esile kerkivad.
Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tuginema ühissätete määrusega hõlmatud 
fondidele, et töötada välja kohandatud 
strateegiaid, et käsitleda demograafilisi 
probleeme ja luua võimalusi arendada nn 
hõbedast majandust.
1.5.3 Eakate tööhõive edendamine toob 
palju kasu inimestele, ühiskondadele ja 
riigieelarvetele. Liikmesriigid ja 
piirkonnad peavad kasutama ühissätete 
määrusega hõlmatud fonde, et võtta 
meetmeid, et lihtsustada kõigi 
vanuserühmade kaasamist. Olemasoleva 
inimressursi optimaalne kasutamine, 
sealhulgas noorte töötusega võitlemiseks 
tehtavad jõupingutused peegeldab üht 
ühissätete määrusega kaetud fondide 
otsest eesmärki kogu liidu rahvastiku 
potentsiaali suurendamise edendamisel.
Selle saavutamiseks tuleb parandada 
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haridusele juurdepääsu, hariduse 
miinimumtasemeid ja kvaliteeti ning 
edendada sotsiaalhoolekande struktuure.
Ka investeeringud 
tervishoiuinfrastruktuuridesse aitaksid 
kaasa liidu kõikide kodanike pika ja terve 
tööelu eesmärgile.
1.5.4 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
oma programmide koostamisel arvesse 
võtma demograafilise muutuse pikaajalisi 
väljakutseid. Piirkondades, mida 
demograafiline muutus kõige enam 
mõjutab, tuleb kindlaks määrata 
meetmed, et:
a) toetada rahvastiku uuenemist, luues 
peredele paremad tingimused ning 
parandades töö- ja pereelu tasakaalu;
b) hoogustada tööhõivet; tõsta tootlikkust 
ja majandusnäitajaid haridusse ja 
teadusuuringutesse investeerimise kaudu;
c) keskenduda hariduse ja 
sotsiaalhoolekande struktuuride 
sobilikkusele ja kvaliteedile; ja
d) kindlustada universaalse ja kvaliteetse 
tervishoiuteenuse ning pikaajalise 
hoolduse osutamine, kaasa arvatud 
infrastruktuuridesse investeerimine.

1.6 Tööhõive
1.6.1 Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 9 peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad tagama kõrge tööhõive taseme 
edendamise. Liikmesriigid ja piirkonnad 
peavad tagama, et kõnealust eesmärki 
peetakse silmas kõigi ÜSRi fondidest 
rahastatavate meetmete ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalvel ja hindamisel, 
ning et Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi programmide 
ühendavaks põhimõtteks oleks tööalase 
konkurentsivõime integreerimine.
1.6.2 Riiklikud, piirkondlikud, kohalikud 
ja muud pädevad asutused peavad valima 
need projektid, mis annavad suurima 
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panuse töökohtade loomisesse, et tagada 
sotsiaalne ühtekuuluvus. Fondid peavad 
erilist tähelepanu pöörama piirkondadele 
ja ettevõtmistele, mida mõjutavad 
ümberstruktureerimise ja ümberasumise 
protsessid. 
1.6.3 Kvaliteetsete töökohtade loomine 
noortele piirkondades, kus on võrreldes 
ELi keskmisega registreeritud kõrge 
noorte töötuse määr, peab olema 
esmaülesanne.

1.7 Vaesuse vähendamine ja sotsiaalne 
kaasatus
1.7.1 Tuleb eelistada projekte, kus 
tööhõivet puudutavad eesmärgid ja 
strateegia on kombineeritud aktiivse 
kaasamisega, näiteks projektid 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
tugevdamiseks piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil ning projektid, mis toetavad 
eelkõige soolist võrdõiguslikkust ja 
kaitsetute rühmade, kaasa arvatud 
vaesuses elavad töötajate aktiivset 
kaasamist.

1.8 Integreeritud lähenemisviis
1.8.1 Integreeritud territoriaalne 
lähenemisviis on põhjapaneva tähtsusega, 
et reageerida tõhusalt probleemidele, 
millega liikmesriigid ja piirkonnad kokku
puutuvad. Need probleemid on seotud:
Üleilmastumisega, keskkonna ja energia 
küsimustega, vananemisega seotud 
probleemidega ja demograafilise 
muutusega, tehnoloogilise üleminekuga 
ja nõudlusega innovatsiooni järele, ning 
ebavõrdse sissetuleku ja sotsiaalse
eraldumisega. Kõnealuste küsimuste 
keerukas ja omavaheline seotus tingib 
selle, et lahendused peavad olema 
integreeritud, mitmesektorilised ja 
mitmedimensionaalsed, et saavutada edu.
1.8.2 Antud kontekstis võimaldavad 
ühissätete määrusega kaetud fondid 
koondada erinevate ELi fondide volitused 
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ühtsetesse pakettidesse, mis sobituvad 
kohalike ja piirkondlike erivajadustega. 
1.8.3 Kõige ebasoodsamas olukorras 
olevates piirkondades saab sotsiaalse 
tõrjutusega võidelda üksnes üldhõlmavate 
mitme rahastamisallikaga 
programmidega, mille eesmärk on 
edendada samaaegselt tööjõu ja sotsiaalse 
infrastruktuuri arengut. Seetõttu on 
Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi vahelise sünergia 
kindlustamine määrava tähtsusega.
1.8.4 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
oma strateegiate ja programmide 
arendamisel, kus püütakse määrata 
sobivaimad sekkumiskategooriad, 
pöörama erilist tähelepanu valdavatele 
territoriaalsetele, strukturaalsetele ja 
institutsioonilistele teguritele, nagu 
näiteks asjaomase piirkonna ühendatus, 
tööhõive mustrid ja tööjõu liikuvus; 
maapiirkonna ja linna vahelised 
ühendused, erinevate sektorite 
vastastikune sõltuvus kohalikul tasemel, 
kultuuripärand, vananemine ja 
demograafilised nihked jne.
1.8.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
välja selgitama, mis on peamised nende 
ees seisvad ühiskondlikud probleemid.
Antud probleemidele lahendust otsides, 
peavad nad arvestama ka seda, millised 
on nende kodanike heaolu peamised 
tegurid, mida nad soovivad mõjutada ja 
edendada poliitika vahenditega, ning 
kuidas need vahendid on koostatud ja 
edasi antud kõnealuste liikmesriikide ja 
piirkondade kontekstis.

1.8.6 Et edendada head poliitikat, mis 
sobitub piirkondlike erivajadustega, 
peavad liikmesriigid ja piirkonnad 
arendama edasi poliitika kavandamise ja 
rakendamise integreeritud territoriaalset 
lähenemisviisi, võttes arvesse asjaomaseid 
kontekstuaalseid tegureid, kuid samas 
toetudes järgmistele põhielementidele:
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a) Piirkondliku strateegia „Euroopa 
2020” arengupotentsiaali ja suutlikkuse 
hindamine;
b) Piirkondade ees seisvate 
arenguprobleemide hindamine ja 
piirkonna suutlikkus neid lahendada;
c) poliitika kavandamiseks ja eesmärkide 
saavutamiseks sobiva territoriaalse 
ulatuse ja konteksti määramine vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele;
d) mitmetasandilise juhtimise 
korraldamine, mis on vajalik poliitika 
eesmärkide tõhusaks saavutamiseks;
e) poliitika järelevalveks ja hindamiseks 
sobivate väljund- ja tulemusnäitajate 
valimine.

2. Ühissätete määrusega kaetud fondide 
ja teiste ELi poliitikavaldkondade 
vahendite koostoime ja koordineerimine

2.1 Sissejuhatus
2.1.1 Kohapealse jätkusuutliku 
majanduskasvu ja arengu optimaalsete 
tulemuste saavutamist silmas pidades, on 
tähtis kooskõlastada kõik liidu 
poliitikavaldkonnad ja asjaomased 
vahendid, millel on tähtis roll 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse ning tasakaalustatuma 
territoriaalse arengu saavutamisel ELis.
See peab peegelduma ka liidu eelarve ja 
liikmesriikide riiklike ja omavalitsuste 
eelarvete paremas kooskõlastatuses ühiste 
poliitiliste prioriteetide rahastamisel ja 
tõhusamas vertikaalses koostöös ELi ja 
riiklike ning piirkondlike üksuste vahel.
2.1.2 Koostoime ja koordineerimine ei 
eelda ühesugust lahendust kõigele. 
Sellega seoses on vaja täpsemalt 
analüüsida liidu poliitikavaldkondade 
mõju territooriumile ja ühtekuuluvusele, 
et edendada tõhusat koostoimimist ning 
kindlaks teha ja arendada kõige 
sobivamaid Euroopa tasandi meetmeid 
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kohalike ja piirkondlike investeeringute 
toetamiseks;
2.1.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tagama programmitöö ja 
rakendusetappide järjepidevuse ühissätete 
määrusega kaetud fondidest toetust 
saavate sekkumiste ning ELi 
poliitikavaldkondade eesmärkide vahel.
Selleks püüavad nad:
a) nii planeerimise kui rakendamise etapis 
tuvastada ja ära kasutada erinevaid 
üksteist vastastikku täiendavaid liidu 
poliitikavahendeid riiklikul ja 
piirkondlikul tasemel.
b) kasutada ära olemasolevaid ning 
vajadusel luua uusi struktuure, mis 
hõlbustavad riiklikul tasandil 
koordineerimise erinevate vahendite ja 
struktuuride prioriteetide strateegilist 
kindlaksmääramist, ning vältida topelt 
jõupingutuste tegemist ja tuvastada 
valdkondi, kus vajatakse täiendavat 
rahalist toetust.
c) kasutada ära võimalust kombineerida 
erinevatest rahastamisvahenditest 
saadavaid toetusi, et rahastada 
individuaalsete tegevuste ja tööde kõrval 
ka neid, mille eesmärk on rakendada teisi 
riiklikke vahendeid, et pakkuda 
sidusamaid ja tõhusamaid 
rahastamisvõimalusi toetuse saajatele.

2.2 „Horisont 2020”
2.2.1 Oluline on tugevdada
ühtekuuluvuspoliitika ja raamprogrammi 
„Horisont 2020” vahelist koosmõju ja 
täiendavust, luues samal ajal nende vahel 
selge sekkumisvaldkondade jaotuse.
2.2.2 Eriti peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad arendama riiklikku või 
piirkondlikku teadusuuringute ja 
innovatsiooni aruka spetsialiseerumise 
strateegiat, mis on kooskõlas riikliku 
reformiprogrammiga. Need strateegiad 
peavad välja töötama riiklikud ja/või 
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piirkondlikud haldusasutused tihedas 
koostöös teadusuuringute ja innovatsiooni 
eest vastutavate asutustega, keda 
„Horisont 2020” kõige otsesemalt 
mõjutab, ning kaasates selliseid 
sidusrühmi nagu ülikoolid ja 
kõrgharidusasutused, kohalik tööstus ja 
sotsiaalpartnerid.
Innovatsioonistrateegiate puhul tuleks 
arvestada nii programmile „Horisont 
2020” eelnevate kui ka sellele järgnevate 
meetmetega. 
2.2.3 Ennetavaid meetmeid piirkondlikes 
teadusuuringutes ja innovatsioonis 
osalejate „Horisont 2020” projektides 
(„stairways to excellence”) osalemiseks 
ettevalmistamisel arendatakse suutlikkuse 
suurendamise kaudu. Tuleb tugevdada 
programmi „Horisont 2020” riiklike 
kontaktpunktide ja ühissätete määrusega 
kaetud fondide haldusasutuste vahelist 
kommunikatsiooni ja koostööd, eriti 
seoses nende „Horisont 2020” valitud 
projektidega, mida ei ole rahastatud 
ressursside puudumise tõttu.
2.2.4 Eelnevate meetmetega peab looma 
vahendid programmist „Horisont 2020” 
lähtuvate teadusuuringute ja 
innovatsiooni tulemuste rakendamiseks ja 
kiireks turuleviimiseks ning need võivad 
sisaldada: pilootseadmeid ja näidisalasid, 
lahenduse kontrolli ja varajases etapis 
rahastamist, inkubatsioonivahendeid, 
rakendusuuringuid, eriomast tööstuslikku 
ja tehnosiirde suutlikkust ja klastrite 
toetust.
2.2.5 Riiklikele ja piirkondlikele 
asutustele tuleb jagada ühist toetust 
selliste innovatsioonistrateegiate 
kavandamiseks ja rakendamiseks, mis 
võivad sisaldada: toetust teadusuuringute 
ja innovatsiooni valdkonna Euroopa 
huviorbiiti kuuluvate infrastruktuuride 
ühise rahastamise võimaluste 
väljaselgitamiseks, rahvusvahelise 
koostöö edendamist, vastastikuste 
eksperthinnangute, heade tavade 
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vahetamise ja piirkondade vahelise 
koolituse käigus antavat metodoloogilist 
toetust.
2.2.6 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
kaaluma järgmisi täiendavaid meetmeid, 
mille eesmärk on pädevuse ja 
innovatsiooni potentsiaali rakendamine 
viisil, mis on kooskõlas „Horisont 
2020”programmiga ja täiendab seda.
a) vähem arenenud liikmesriikides 
loodavate pädevuskeskuste ning 
väljakujunevate innovatiivsete 
piirkondade ühendamine sarnaste 
juhtivorganisatsioonidega mujal 
Euroopas.
b) ühenduse loomine innovatiivsete 
klastritega ning pädevuse tunnustamine 
vähem arenenud piirkondades;
c) „Euroopa teadusruumi õppetoolide” 
asutamine, et meelitada ligi silmapaistvaid 
õpetlasi
ja
d) teadlaste ja innovaatorite juurdepääsu 
toetamine rahvusvahelistele võrgustikele 

2.3 LIFE
2.3.1 Võimaluse korral tuleb rakendada 
kooskõla liidu poliitikavahenditega (nii 
rahastamisvahendite kui mitte-
rahastamisvahenditega) kliimamuutuste 
mõjude leevendamise, keskkonnakaitse ja 
ressursitõhususe valdkonnas.
2.3.2 Programmid aitavad edendada 
jätkusuutliku majanduskasvu eesmärkide 
saavutamist tugevama temaatilise 
suunatuse ja jätkusuutliku arengu 
põhimõtte rakendamisega ning punktis 
2.3.1 viidatud kooskõla on esindatud 
ühissätete määrusega kaetud fondide 
õigusraamistikus.
2.3.3 Tuleb taotleda kooskõla 
programmiga LIFE, eelkõige 
integreeritud projektidega looduse 
(näiteks ökosüsteemide teenuste ja 
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bioloogilise mitmekesisuse), vee, jäätmete, 
õhu, kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise valdkondades.
Koordineerimine raamprogrammiga 
LIFE tuleks saavutada täiendavuse 
funktsiooni täitvate programmide 
edendamisega ning raamprogrammis 
LIFE end tõestanud lahenduste, 
meetodite ja käsitusviiside kasutamise 
edendamisega.
2.3.4 Tuleb edendada keskkonnamõju 
hindamist, jätkusuutlikkuse mõju 
hindamist, keskkonnamõju strateegilist 
hindamist ja teisi asjaomaseid vahendeid, 
et territoriaalses planeerimises (kaasa 
arvatud makro-piirkondlikes 
strateegiates) ja piirkondlikul ning 
kohalikul tasandil tehtud otsustuste puhul 
saaks arvesse võtta bioloogilise 
mitmekesisuse kadu ja kliimamuutuste 
mõjusid.
2.3.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
edendama rohelist infrastruktuuri, 
ökoinnovatsiooni ja innovaatiliste 
tehnoloogiate kasutuselevõtmist, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus.
2.3.6 Kõnealuste meetmete kasutamise 
eeltingimus on suutlikkuse 
suurendamine, mis peab edendama nii 
kohalike kui piirkondlike asutuste ja 
partnerite potentsiaale ning arendama 
nende oskusi.
2.3.7 Kuna keskkonnaprobleemid ei tunne 
administratiivseid piire, on Euroopa 
riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste 
piiriülene, piirkondadevaheline ja 
riikidevaheline koostöö bioloogilise 
mitmekesisuse ja loodusvarade kaitsmise 
valdkonnas eriti suure tähtsusega.
Territoriaalse koostöö, teabe-, kogemuste 
ja heade tavade vahetuse potentsiaali 
parem kasutamine aitaks 
märkimisväärselt edendada keskkonna ja 
kliima alaste eesmärkide saavutamist.
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2.3.8 Lisaks peab rahastamine ühissätete 
määrusega kaetud fondidest olema 
kooskõlastatud NER 300 programmi
toetustega, milleks kasutatakse Euroopa 
heitkogusega kauplemise süsteemiga 
reguleeritud saastekvootide 
enampakkumisel saadud tulu. 

2.4 Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste 
ja innovatsiooni programm 
2.4.1 Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste 
ja innovatsiooni programmi ja ühissätete 
määrusega kaetud fondide vahelist 
koostoimet tuleb suurendada, et aidata 
kaasa strateegia „Euroopa 2020“, selle 
peamiste eesmärkide ja koondsuuniste 
rakendamisele, andes rahalist toetust 
Euroopa Liidu eesmärkidele tööhõive 
kõrge taseme edendamisel, piisava 
sotisaalkaitse tagamisel, sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemisel ja 
haridussituatsiooni ning töötingimuste 
parandamisel.
2.4.2. Komisjon tagab koostöös 
liikmesriikidega vastavalt 
partnerluspõhimõttele, et 
struktuurifondide ja Euroopa Liidu 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi kohaselt elluviidavad meetmed 
on järjepidevad ja vastastikku täiendavad 
muude liidu meetmetega sellistes 
valdkondades nagu sotsiaalne dialoog, 
õiglus ja põhiõigused, võrdsed 
võimalused, haridus, kutseõpe, laste 
õigused ja heaolu ning noorsoopoliitika, 
migratsioonipoliitika, teadusuuringud ja 
innovatsioon, ettevõtlus, tervishoid, 
töötingimused, liidu laienemine ja 
välissuhted ning üldine 
majanduspoliitika.
2.4.3 EURESe piiriülesed partnerlused 
mängivad paljudel piirialadel olulist rolli 
tõelise Euroopa tööturu väljaarendamisel.
EURESe piiriüleseid partnerlusi tuleks 
seega ka edaspidi toetada horisontaalsete 
liidu tegevuste kaudu, mida võidakse 
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täiendada riiklike vahendite või ESFi abil.
2.4.4 Et tagada täiendavus, 
kooskõlastatakse Euroopa Liidu sotsiaalse 
muutuse ja innovatsiooni programmi 
meetmeid tihedalt ühtekuuluvuspoliitika 
raamistikus võetud meetmetega.
Liikmesriigid peaksid kooskõlastama 
vastavaid ÜSRi fondide meetmeid, 
eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Euroopa Regionaalarengufondi 
meetmeid, Euroopa Liidu sotsiaalse 
muutuse ja innovatsiooni programmi 
mikrofinantseerimise ja sotsiaalse 
ettevõtluse meetmetega, mille eesmärk on 
võimaldada mikrofinantseeringule 
juurdepääs ja nende kättesaadavus 
isikutele, kes on kaotanud töö või keda 
ohustab töötuks jäämine, või isikutele, 
kellel on raskusi tööturule sisenemise või 
naasmisega, samuti inimestele, keda 
ohustab sotsiaalne tõrjutus või neile, kes 
on ebasoodsas olukorras ja kellel seetõttu 
puudub ligipääs krediiditurule, kuid kes 
tahavad alustada ja arendada oma 
väikeettevõtteid, kaasa arvatud füüsilisest 
isikust ettevõtjad, ning väikeettevõtetele, 
eelkõige sotsiaalses ettevõtluses, kes 
annavad tööd tööturul ebasoodsas 
olukorras olevatele isikutele.
2.4.5 Euroopa Parlamendi algatusel 
toetab Euroopa Liidu sotsiaalse muutuse 
ja innovatsiooni programmis sätestatud 
„noorte algatuse suund” alla 25aastaste 
isikute kohta käivaid meetmeid, muu 
hulgas meetmeid, mis aitavad ennetada 
varajast koolist väljalangemist, pakkudes 
võimalusi täiend- ja ümberõppeks, et 
arendada tööturul nõutud oskusi, mis 
lähendavad tööhõivet, haridust ja 
koolitust, ning et toetada esimese 
töökogemuse saamist ja tööpraktikat, et 
anda noortele võimalus õppida vajalikke 
oskusi ning samas saada töökogemus, ja 
edendada praktika ja õpipoisiaja kvaliteeti 
ning toetada noorte pääsemist tööturule.
Antud meetmete tugevdamiseks peaksid 
liikmesriigid ja piirkonnad võtma 
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kasutusele ÜSRi fondide programmide 
vastavad meetmed.

2.5 ERASMUS kõigi jaoks
2.5.1 Koostoimet ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide ja programmi 
„Erasmus kõigi jaoks” vahel tuleb 
suurendada, et viia maksimumini 
investeeringute mõju inimestele. See 
investeering toob märkimisväärset kasu 
nii üksikisikutele kui tervele ühiskonnale, 
edendades majanduskasvu ja jõukust.
„Erasmus kõigi jaoks” toetab ainult 
riikidevahelisi projekte, samas kui 
ühtekuuluvuspoliitikal on tooniandvam 
piirkondlik mõõde. Liikmesriike ja 
piirkondi julgustatakse katsetama 
vahendeid ja meetodeid, mis tulenevad 
riikidevahelisest koostööst „Erasmus kõigi 
jaoks” abil ja seejärel rakendama neid 
oma territooriumil ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide abil.
2.5.2 Komisjon ja liikmesriigid peavad 
tagama tõhusa kooskõlastamise 
ühtekuuluvuspoliitika ja „Erasmus kõigi 
jaoks” vahel selge eristamise abil 
investeeringute liikide ja toetatavate 
sihtrühmade vahel. „Erasmus kõigi 
jaoks” koondab oma toetuse üliõpilaste, 
noorte ja personali riikidevahelisele 
õppimismobiilsusele, strateegilistele 
partnerlustele organisatsioonide ja 
institutsioonide vahel kõikjal Euroopas ja 
meetmetele, mis toetavad poliitika 
arendamist ja rakendamist.
Ühtekuuluvuspoliitikat puudutavad 
investeerimisprioriteedid on haridus, 
tööturu-koolitus ja õpilaste mobiilsus.
2.5.3 Lisaks saavutatakse tõhustatud 
tulemusi, edendades liikuvuse 
rahastamise ja meetmete, mis ühtlustavad 
parimaid tavasid ja innovaatilisi projekte, 
mis on välja selgitatud ELi tasandil 
„Erasmus kõigi jaoks” alusel, 
rahastamise vahelist vastastikust 
täiendavust. Riiklikud ametid, mis on 
loodud kõnealuse programmi alusel, 
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saavad aidata kaasa selle kooskõlastamise 
saavutamisele.

2.6 Euroopa Ühendamise Rahastu + 
TENid, energia- ja telekommunikatsiooni 
võrgud
2.6.1 Et viia maksimumini Euroopa 
lisandväärtus, tuleb ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi, Üleeuroopalisi võrke 
ja Euroopa Ühendamise Rahastut 
kavandada tihedas koostöös, et tagada 
erinevat liiki infrastruktuuri (transpordis, 
energeetikas ja telekommunikatsioonides) 
optimaalsed sidemed kohalikul, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil. Tagada 
tuleb fondide maksimaalne võimendamine 
Euroopa ja ühtse turu mõõtmega 
projektide, eelkõige prioriteetsete 
transpordi-, energia- ja digitaalsete 
võrkude jaoks.
2.6.2 Nii nagu riiklikku infrastruktuuri 
tuleb sidusalt kavandada, võttes arvesse
liidu piiriüleste sidemete arendamist ja 
arendades sidemeid piirkondade vahel 
liikmesriigi piires, peavad kavad 
põhinema reaalsel ja kavandatud 
transpordinõudlusel ja selgitama välja 
puuduvad sidemed ja kitsaskohad. 
Investeeringud üldise võrgu ja 
üleeuroopalise transpordi infrastruktuuri 
võrgu (TEN-T) põhiosa piirkondlikku 
ühendatavusse peavad tagama, et linna-
ja maapiirkonnad saavad kasu oluliste 
võrkude loodud võimalustest.
2.6.3 Prioriteedi asetamist 
investeeringutele, millel on mõju, mis 
ulatub teatavast liikmesriigist kaugemale, 
tuleb kooskõlastada TEN-T 
kavandamisega, et ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi investeeringud oleksid 
täielikult vastavuses TEN-T suunistega, 
mis määratlevad liidu 
transpordiprioriteedid, sealhulgas: 
kliimamuutuse probleemi käsitlemine, 
integreeritud TEN-T võrgu tulevane 
arendamine ja mitmeliigilise koridori 
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kontseptsioon.
2.6.4 Komisjoni valge raamat transpordi 
kohta1 sätestab konkurentsivõimelise ja 
ressursitõhusa transpordisüsteemi 
nägemuse, toonitades, et 
transpordisektoris on vaja olulist 
kasvuhoonegaaside vähendamist. 
Ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
jaoks tähendab see keskendumist 
jätkusuutlikele transpordiliikidele ja 
investeerimist valdkondadesse, mis 
pakuvad suurimat Euroopa 
lisandväärtust, nt üleeuroopalised võrgud. 
Kui on välja selgitatud, tuleb 
investeeringud prioriteetideks jaotada, 
vastavalt nende panusele liikuvusse, 
jätkusuutlikkusse, kasvuhoonegaaside 
vähendamisse ja Euroopa ühtsesse 
transpordipiirkonda.

2.6.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
koondama investeeringud uue 
infrastruktuuri loomisele ja olemasoleva 
infrastruktuuri suutlikkuse tõhustamisele 
olulise uuendamise teel.
2.6.6 Meretranspordiga seoses peab 
sadamad arendama tõhusateks sisse- ja 
väljapääsupunktideks, mis on täielikult 
integreeritud maismaa infrastruktuuriga. 
Tuleb eelistada projekte, mis puudutavad 
sadamate ligipääsetavust ja ühendusi 
sisemaaga. Sisemaa veeteede arendamine 
peab tugevdama nende panust 
jätkusuutliku Euroopa veekaubanduse 
transpordivõrkude edendamisse.
2.6.7 Eelkõige tuleb taotleda vastastikust 
täiendavust ühise juhtimise all ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa 
Ühendamise Rahastu, mis on vahetult 
juhitav vahend konkurentsipõhise 
projektide valikuga, infrastruktuuri 
investeeringute vahel. Euroopa 
Ühendamise Rahastu rahastab põhivõrgu 

                                               
1 „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas” COM(2011) 144 final
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(üldise võrgu strateegiliselt kõige 
olulisemad osad) projekte, millel on kõige 
suurem Euroopa lisandväärtus ja mis 
näivad olevat kõige keerulisemad seoses 
TEN-T-ga rakendamise mõttes: puuduvad 
piiriülesed ühendused, olulised 
kitsaskohad ja mitmeliigiline transport.
Ühtekuuluvusfond keskendub kõrge 
Euroopa lisandväärtusega projektidele, et 
kõrvaldada kitsaskohad 
transpordivõrkudes, toetades TEN-T 
infrastruktuuri nii põhi- kui ka üldise 
võrgu jaoks.
2.6.8 Ühtekuuluvusfond ja 
struktuurifondid rahastavad kohalikke ja 
piirkondlikke infrastruktuure ja ka nende 
sidemeid prioriteetsete liidu võrkudega 
energeetika ja telekommunikatsiooni 
valdkonnas.
2.6.9 Euroopa Ühendamise Rahastu 
täiendab Ühtekuuluvusfondi ja 
struktuurifonde, sest see aitab kaasa 
piirkondlike ja kohalike 
arengueesmärkide saavutamisele 
infrastruktuuri osas, et saavutada 
maksimaalne lisandväärtus toimiva, 
integreeritud ühtse turu ja sotsiaalse, 
majandusliku ning territoriaalse 
ühtekuuluvuse jaoks.

2.7 Ühinemiseelse abi rahastamisvahend, 
Euroopa naabrus- ja partnerlusvahend, 
Euroopa Arengufond 
2.7.1 Taotleda tuleb koostoime 
suurendamist väliste vahendite ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahel, et parandada 
mitmete liidu poliitikaeesmärkide 
saavutamise tulemuslikkust.
Konkreetsemalt tuleb tugineda 
koostoimele ja vastastikusele 
täiendavusele seoses Euroopa 
Arengufondi, Ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendiga.
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2.7.2 Tagades sügavama territoriaalse 
integratsiooni, tuleb ära kasutada 
koostoimet ühtekuuluvuspoliitika kohaste 
territoriaalse koostöö meetmete ja 
Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi vahel. Vastastikuste 
täiendavuste loomise potentsiaal nende 
vahendite vahel on tugevaim seoses 
piiriülese koostöö meetmetega.
Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
seetõttu tagama, et olemasolevad meetmed 
on seotud äsja loodud Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmitustega, 
pöörates erilist tähelepanu 
kooskõlastamisele ja parimate tavade 
vahetamisele.

3. Ühissätete määrusega hõlmatud 
fondide vahelise kooskõlastamise 
mehhanism

3.1 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tagama, et sekkumised, mida rahastatakse 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
abil, loovad koostoimet ja et ühtlustamine 
viib halduskulude ja -koormuse 
vähenemiseni kohapeal.

3.2 Ministeeriumid ja korraldusasutused, mis 
vastutavad ühissätete määrusega hõlmatud 
fondide rakendamise eest, peavad tegema 
tihedat koostööd partnerluslepingu ja 
programmide ettevalmistamisel, jälgimisel ja 
hindamisel. Eelkõige peavad nad:
a) selgitama välja sekkumisvaldkonnad, kus 
ühissätete määrusega hõlmatud fonde saab 
kombineerida täiendaval viisil, et saavutada 
üks või mitu käesolevas määruses sätestatud 
temaatilistest eesmärkidest;
b) edendama korraldusasutuste kaasatust, kes 
vastutavad teistele asutustele ja asjakohastele 
ministeeriumidele kuuluvate ühissätete 
määrusega kaetud fondide eest tugikavade 
arendamisel selleks, et tagada koostoimed ja 
vältida kattuvusi;
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c) looma ühised järelevalvekomiteed 
programmide jaoks, mis rakendavad ühissätete 
määrusega hõlmatud fonde, ja teiste ühiste 
haldus- ja kontrollikorralduste väljatöötamine, 
et lihtsustada kooskõlastamist asutuste vahel, 
mis vastutavad ühissätete määrusega hõlmatud 
fondide rakendamise eest;
d) kasutama ühiseid e-valitsuse lahendusi, mis 
on suunatud taotlejatele ja toetusesaajatele 
ning teabepunktidele, mis annavad nõu 
toetusvõimaluste kohta, mis on kättesaadavad 
iga ühissätete määrusega kaetud fondide 
hulka kuuluva fondi kaudu;
e) tagama nende fondide juurdepääsetavuse 
VKEde jaoks.

4. Territoriaalse kooskõlastamise prioriteedid 
(piiriülene, riikidevaheline ja 
piirkondadevaheline)

4.1 Suur potentsiaal piirkondlikuks arenguks, 
töökohtade loomiseks ja ühtekuuluvuseks 
seisneb koostöös, mis ulatub üle halduspiiride 
ja üritab ületada looduslikke piire. Koostöö, 
mis põhineb jagatud vajadusel jagatud 
territooriumil, on sageli kõige tõhusam.
4.2 Piiriülene koostöö tuleneb arusaamisest, et 
paljud väljakutsed ei piirdu halduspiiridega. 
Tõhus reageerimine nõuab ühist, 
koostöövalmit tegevust ja teadmiste jagamist 
asjakohasel territoriaalsel tasandil. 
4.3 Lisaks saab piiriregioonides peituvat 
potentsiaali võtta kasutusele kohalikule 
tasandile suunatud toetusmeetmete abil.
4.4 Kaks olemasolevat makropiirkondade 
strateegiat on sillutanud teed huvitatud poolte 
organiseerimiseks ühismeetmeteks sobival 
territoriaalsel tasandil. Strateegiad on 
suurendanud mõistmist vajadusest teha 
koostööd probleemide lahendamisel, mida ei 
saa ainult üks liikmesriik lahendada, nagu nt 
Läänemere või Doonau puhastamine. 
Makropiirkondade strateegiaid ja teisi 
territoriaalse koostöö vorme võivad toetada nii 
ERF kui ka ESF ja konkreetsed tingimused 
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makropiirkondade strateegiate toetamiseks 
tuleb programmides esile tuua.
4.5 Tõkete ületamine peab olema ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide programmide 
koostamise osa – olemasolevate 
makropiirkondade strateegiate eesmärke tuleb 
kavandamisfaasist alates kajastada vajaduste 
analüüsis ja eesmärkide seadmisel 
asjaomastele rakenduskavadele. Kõnealused 
strateegiad ei ole oma eesmärki täitnud, kui
makropiirkondade strateegiate eesmärgid ei 
moodusta osa strateegilisest planeerimisest 
ühtekuuluvuspoliitika programmides 
asjaomastes piirkondades ja liikmesriikides.
4.6 Samal ajal peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad tagama, et territoriaalse koostöö 
programmid annavad tõhusa panuse strateegia 
„Euroopa 2020“ eesmärkidesse. Liikmesriigid 
ja piirkonnad saavad seega edendada koostööd 
ning testida, katsetada ja kehtestada uusi 
lahendusi, kindlustades, et koostöö on 
korraldatud laiemate poliitikaeesmärkide 
toetuseks. Vajaduse korral tuleb territoriaalset 
koostööd kasutada, et koondada 
poliitikategijaid üle piiride, et töötada ühiste 
probleemide lahendamise nimel.
4.7 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
käsitama territoriaalse koostöö programme 
peamiselt kasulike vahenditena, et ületada 
tõkked koostööle, mis omakorda toetaks 
riiklikke ja piirkondlikke poliitikaeesmärke, 
mille mõju ulatub programmi valdkonnast 
kaugemale.

Or. en

Muudatusettepanek 537
Ádám Kósa
fraktsiooni PPE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa -I

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I lisa
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Ühine strateegiline raamistik

Ühise strateegilise raamistiku eesmärk on 
vastavalt artiklile 10 toimida erinevate 
poliitikavaldkondade eesmärkide 
koordineerimise, integreerimise ja 
tasakaalustamise vahendina eriomases 
piirkondlikus kontekstis ning eriti 
investeerimise prioriteetide temaatiliste 
eesmärkidega, mis on sätestatud artiklis 9, 
koordineerimise ja tasakaalustamise 
vahendina.

1. Horisontaalsed põhimõtted ja 
sektoritevahelised küsimused

1.1 Partnerlus ja mitmetasandiline 
valitsemine
1.1.1 Mitmetasandilise valitsemise 
põhimõte nõuab kooskõlastatud tegevusi, 
mis viiakse täide kooskõlas subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse ning partnerluse 
põhimõtetega. See peab ühtlasi toimuma 
institutsionaliseeritud ja operatiivse 
koostöö vormis, eriti seoses liidu 
poliitikavaldkondade kavandamise ja 
elluviimisega. Konkreetne viide 
mitmetasandilise juhtimise põhimõttele 
antud määruses tugevdab seda põhimõtet 
ja annab lisaväärtuse 
ühtekuuluvuspoliitikale.
1.1.2 Mitmetasandilise valitsemise 
põhimõtet tuleb austada selleks, et 
hõlbustada sotsiaalse, majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamist 
ning liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetide saavutamist.
1.1.3 Et kindlustada tõhus 
mitmetasandiline juhtimine, peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad kasutusele 
võtma järgmised meetmed:
a) rakendama partnerlust vastavalt 
artiklis 5 viidatud käitumisjuhisele;
b)kehtestama koostöömehhanismid 
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valitsemise erinevate tasandite vahel 
kooskõlas asjaomaste põhiseaduslike 
volituste süsteemiga;
c) esitama regulaarselt aruanded 
partnerluse elluviimise kohta.
d) liikmesriigid ja korraldusasutused 
peaksid kasutama osa oma praeguse ja 
tulevase programmitöö tehnilisest abist 
tagamaks, et eelkõige väikestel kohalikel 
asutustel, majandus- ja sotsiaalpartneritel 
ning valitsusvälistel organisatsioonidel on 
vajalik suutlikkus, et osaleda 
partnerluslepingute ja –programmide 
ettevalmistamisel, kohaldamisel jälgimisel 
ja hindamisel.
1.1.5 Partnerlus peab kõikides ühissätete 
määrusega kaetud fondide rakendamise 
etappides olema korraldatud nii, et 
piirkondlikud ja kohalikud asutused 
oleksid partnerluslepingute ja -
programmide ettevalmistamisel ning 
vastavate programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, jälgimisel ja hindamisel 
otseselt kaasatud. Samuti peavad 
kaasatud olema sotsiaal- ja 
majanduspartnerid, muud avaliku võimu 
esindajad ning kodanikuühiskonda 
esindavad asutused, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavad organid, et tagada partnerlus 
kõikides poliitika elluviimise etappides.

1.2 Säästev areng
1.2.1 Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
kohaselt sätestatud säästliku arengu 
põhimõte on seotud arengupõhimõttega, 
mille kohaselt sotsiaalseid, majanduslikke 
ja keskkondlikke kaalutlusi peab 
integreerima praeguste ja tulevaste 
põlvkondade paremat elukvaliteeti silmas 
pidades.
1.2.2 Säästliku arengu kaalutlused ning 
saastaja maksab põhimõte peab seetõttu 



PE491.157v02-00 78/96 AM\906345ET.doc

ET

olema iga kava eemaldamatu osa, alates 
kavandamisest rakendamiseni ja 
jälgimisest hindamiseni. Saastaja maksab 
põhimõtte mittekohaldamist võib lubada 
ainult erakorralistes olukordades ning 
juhul, kui selged riskimaandamise 
meetmed on olemas.
1.2.3 Nende keerukate probleemide 
ületamisel peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad kõiki kättesaadavaid liidu 
poliitilisi vahendeid rakendama. Iseäranis 
kliimamuutustega võitlemise eesmärgil 
tuleb ressursse koondada ennetavatesse ja 
leevendavatesse meetmetesse. Mis tahes 
uued investeeringud, mis on tehtud 
ühissätete määrusega kaetud fondi toel, 
peavad oma iseloomult sellised olema, et 
need on eriti vastupidavad kliimamuutuse 
ja looduskatastroofide mõjude suhtes.
1.2.4 ERF ja ühtekuuluvusfond peavad 
jätkama liikmesriikide ja piirkondade 
infrastruktuuridesse suuremate 
investeeringute tegemist selleks, et täita 
vee raamdirektiivis1 ja muudes 
asjakohastes direktiivides sätestatud 
nõudeid. Tehnoloogilised lahendused, 
mille eesmärk on edendada jätkusuutlikke 
meetmeid, on juba olemas ning uued on 
tulemas. Seetõttu peab Euroopa 
regionaalse arengu fond jätkama toetuste 
jagamist uuringute tegemiseks selles 
valdkonnas. Toetuse eesmärk peab olema 
„Horisont 2020” programmiga kaetud 
meetmete täiendamine. Bioloogilise 
mitmekesisuse meetmete rahastamist saab 
korraldada Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi või Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kaudu.
EAFRDi võib kasutada ka maakasutajate 
toetamiseks, kui kohustuslikud 
keskkonnaalased nõuded viivad 
piirkondlike ebasoodsate tegurite 
tekkimiseni.

1.2.5 Säästliku arengu saavutada 

                                               
1 ELT viide.......Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000
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üritamine ei tohi olla tehniline toiming.
Tagamaks, et seda eesmärki üldistatakse 
ühissätete määrusega kaetud fondide 
käitamisega lõpptasemel, peavad 
korraldusasutused seda eesmärki kogu 
programmi olelusringi vältel piisavalt ja 
pidevalt arvesse võtma ning peavad võtma
aktiivsema lähenemise sekkumisega 
tekkivate keskkondlikult kahjulike mõjude 
vähendamiseks, kohaldades muuhulgas 
järgnevaid meetmeid:
a) suunates investeerimisvahendeid kõige 
tõhusamalt kasutavatele 
valikuvõimalustele, 
b) üksikasjalikult investeerimisvajadust 
kaaluma, kui asjaomastel investeeringutel 
on oluline negatiivne keskkondlik mõju,
c) rakendama alternatiivsete meetmete 
„olelusringi” kulude võrdlemisel 
keskpikka perspektiivi,
d) suurendama kekskonnasõbralike 
riigihangete kasutamist,
e) suunama investeeringuid kõikide 
kasutajate jaoks juurdepääsu 
parandamisele, mis aitab puuetega 
inimeste jaoks takistusi vähendada.

1.3 Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine ja mittediskrimineerimine
1.3.1 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
suurendama oma püüdeid ebavõrdsuste 
kaotamiseks ning meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamiseks, kuid ka 
sool ning rassilisel või rahvuslikul 
päritolul, usul või uskumusel, puudel, 
vanusel või seksuaalsel orientatsioonil 
põhineva diskrimineerimisega 
võitlemiseks ühissätete määrusega kaetud 
fondide rakendamise kõikides etappides.
1.3.2 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
üritama saavutada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse eesmärki ning peavad 
astuma vajalikke samme, et ennetada mis 
tahes diskrimineerimist ühissätete 
määrusega kaetud fondidega 
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kaasrahastatud programmides meetmete 
ettevalmistamise, rakendamise, jälgimise 
ja hindamise ajal ning selgelt sätestama 
meetmed, millega seda põhimõtet 
programmides arvesse võetaks.
1.3.3 Naiste suurem osalemine tööturul
nii tööandjate kui töötajatena elavdaks 
liidu majandust. Sellise aktiivsuse 
suurendamise potentsiaali vallandamine 
naiste tööhõivemäära suurendamise 
kaudu, on oluline eeldus strateegia 
„Euroopa 2020“ tööhõiveeesmärkide 
saavutamise jaoks. Takistused naiste
tööturul osalemisele peavad seega olema 
täielikult eemaldatud. Liikmesriigid ja 
piirkonnad peavad lisaks ESFile, ERFile, 
ühtekuuluvusfondile, EMKFile ja 
EAFRDile tagama ka finantstegevused, 
mis edendavad naiste majanduslikku 
sõltumatust, aitavad töö- ja pereelu vahel 
asjakohast tasakaalu saavutada ning 
pakuvad naistele enam võimalusi 
ettevõtjatena.
1.3.4 Programmide jälgimine ja 
hindamine aitab mõõta ühissätete 
määrusega kaetud fondide ootuspärase 
panuse mõju soolisele võrdõiguslikkusele.

1.4 Kättesaadavus
1.4.1 Kõik tooted ja teenused, mida 
pakutakse avalikkusele ning mis on 
kaasrahastatud ühissätete määrusega, 
peavad juurdepääsetavad olema. Eelkõige 
takistustevabade keskkondade, transpordi, 
teabe- ja sidetehnoloogiate tagamine ja 
edendamine, koos liikmesriikide poolsete 
asjakohaste püüetega, on oluline 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade ja 
puuetega inimeste kaasamiseks kooskõlas 
ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooniga.
1.4.2 Tähtis on ebasoodsas olukorras 
olevate rühmade vajadusi nõuetekohaselt 
rahuldada selleks, et võimaldada nende 
parem integreeritus tööturuga ning nende 
osalemine ühiskonnas.
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1.4.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
jätkama sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamist, mis on võrdväärse tähtsusega 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvusega võrreldes, kogu ELis, 
kui soovitakse saavutada strateegia 
„Euroopa 2020“ eesmärke.

1.5 Demograafia
1.5.1 Demograafiliste muudatustega 
kohanemine on üks peamistest 
probleemidest liikmesriikide ja 
piirkondade jaoks tulevastel 
aastakümnetel. Töötava elanikkonna 
vähenemine ja pensionäride osakaalu 
suurenemine panevad liikmesriikide 
sotsiaalhoolekandesüsteemidele, ja seega 
ka liidu majanduslikult 
konkurentsivõimele, täiendava koorma.
1.5.2 Demograafilised muudatused 
tekitavad uusi probleeme. Selliseid 
demograafilisi arenguid peaks uurima 
ning nende suhtes eelkõige piirkondlikul 
ja kohalikul tasemel meetmeid rakendama 
seal, kus erinevad arengutrendid selgelt 
esile tõusevad. Liikmesriigid ja 
piirkonnad peavad toetuma 
demograafilistele probleemidele 
asjakohaste lahendusstrateegiate 
väljatöötamisel ja nn „hõbedase 
majanduse“ loomisel ühissätete 
määrusega kaetud fondidele.
1.5.3 Töövõimaluste parandamine eakate 
jaoks loob erinevaid eeliseid inimestele 
(sh noorematele puuetega isikutele), 
ühiskondadele ja riigieelarvetele.
Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
kasutama ühissätete määrusega kaetud 
fonde selleks, et võimaldada kõikide 
vanuserühmade kaasatust. Kõigi 
inimressursside parim rakendamine, sh 
püüded noorte töötuse alandamiseks, on 
üks ühissätet määrusega kaetud fondide 
kohene ülesanne, mis panustab kogu liidu 
rahvastiku potentsiaali maksimeerimises.
See saavutatakse haridusele juurdepääsu, 
selle minimaalsete tasemete ja kvaliteedi 
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tagamise kaudu ning sotsiaalsete 
tugistruktuuride parandamisega.
Investeeringud tervishoiuinfrastruktuuri 
aitaksid täita ka kõigi liidu kodanike pika 
ja tervisliku tööelu eesmärki.
1.5.4 Oma programme koostades peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad 
demograafiliste muutuste pikaajalisi 
probleeme arvesse võtma. Demograafiliste 
muudatuste poolt enim mõjutatud 
piirkondade jaoks peavad nad tuvastama 
meetmed, mis:
a) toetavad demograafilist noorenemist 
paremate tingimuste kaudu perede jaoks 
ja parema töö- ja pereelu tasakaalu 
kaudu;
b) suurendavad tööhõivet; tõstavad 
tootlikkust ja parandavad 
majandustulemusi haridusse ja 
teadusuuringutesse investeerimise kaudu;
c) keskenduvad hariduse ja sotsiaalsete 
tugistruktuuride piisavusele ja 
kvaliteedile;
ja
d) tagavad tervishoiuteenuste, 
sotsiaalteenuste ja pikaajaliste 
hoolekandeteenuste kulutõhusa 
pakkumise.

1.6 Integreeritud lähenemine
1.6.1 Integreeritud territoriaalne 
lähenemine on oluline, et tõhusalt 
liikmesriikide ja piirkondade 
probleemidele reageerida. Need 
probleemide on seotud järgnevate 
ajaolude mõjudega: globaliseerumine, 
keskkonna- ja energiaalased mured, 
vananemisega seotud probleemid ja 
demograafilised muutused, tehnoloogiliste 
muutustega ja innovatsiooniga kaasnevad 
nõudmised ning tasustamise ebavõrdsus 
ja sotsiaalne segregatsioon. Nende 
probleemide keerukas ja läbipõimunud 
iseloom tähendab, et lahendused peavad 
olema oma iseloomult integreeritud, 
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mitmesektorilised ja –mõõtmelised, et 
edukalt mõjuda.
1.6.2 Selles tähenduses võimaldavad 
ühissätete määrusega kaetud fondid 
erinevate ELi fondide jõu kombineerimist 
pakettidesse, mis on kohandatud 
kohalikele ja piirkondlikele 
erivajadustele.
1.6.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
oma strateegiaid ja programme välja 
töötades, mille eesmärgiks on kõige 
sobivamate sekkumismeetmete 
tuvastamine, erilist tähelepanu pöörama 
peamiselt territoriaalsetele, 
struktuursetele ja institutsionaalsetele 
omadustele, nagu kõnealuse piirkonna 
ühendus, tööhõive mustrid ja töötajate 
liikuvus; linna-maapiirkondade vahelisele 
ühendusele; kohalikele vastastikmõjudele 
erinevate sektorite vahel; 
kultuuripärandile; vananemisele ja 
demograafilistele muutustele jne.
1.6.4 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
analüüsima, mis on nende suurimad 
ühiskondliku probleemid. Seoses nende 
probleemidega peavad nad kaaluma ka 
küsimust, et millised on nende kodanike 
heaolu asjaomased küljed, mida nad 
soovivad poliitikaga mõjutada ja 
parandada, ning kuidas vastava 
asjaomase liikmeriigi või piirkonna 
tähenduses poliitikat kavandada või täide 
viia.
1.6.5 Asjaomastele piirkondlikele 
vajadustele kohandatud heade 
poliitikameetmete edendamiseks peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad täiendavalt 
integreeritud territoriaalset lähenemist 
poliitika kujundamisele ja täideviimisele 
välja arendama, võttes samas arvesse 
asjakohaseid kontekstilisi aspekte, kuid 
keskendudes järgnevatele kesksetele 
elementidele:
a) piirkonna strateegia „Euroopa 2020“ 
arengupotentsiaali ja –suutlikkuse 
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hindamine;
b) piirkonna arenguprobleemide ja tema 
võime neid lahendada hindamine;
c) poliitika kavandamise ja täideviimise 
sobiliku territoriaalse ulatuse ja konteksti 
kaalumine vastavalt subsidiaarsuse 
printsiibile;
d) mitmetasandilise valitsemise korra 
kavandamine, mis on vajalik tõhusa 
poliitika täideviimise tagamiseks;
e) asjakohaste tulemus- ja 
väljundnäitajate valimine, mida
kasutatakse poliitika jälgimisel ja 
hindamisel.

2. Sünergiad ja ühissätete määrusega 
kaetud fondide kooskõlastamine muu ELi 
poliitika vahenditega

2.1 Sissejuhatus
2.1.1 Võttes arvesse lõppastmes 
jätkusuutliku majanduskasvu ja –arengu 
suhtes optimaalseimate tulemuste 
saavutamise soovi, on tähtis kõiki liidu 
poliitikameetmeid ja seotud instrumente 
kooskõlastada, millel on oluline roll 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse ja paremini 
tasakaalustatud territoriaalse arengu 
saavutamisel ELis. Käesolev peab 
kajastuma ka liidu eelarve ja 
liikmesriikide riiklike ja piirkondlike 
eelarvete paremas kooskõlastatuses ühiste 
poliitiliste prioriteetide rahastamisel ning 
ka vertikaalses koostöös ELi ning riiklike 
ja piirkondlike asutuste vahel.
2.1.2 Koostoimed ja kooskõlastamine ei 
eelda ühesugust lahendust kõigele. On 
selles suhtes seisukohal, et nende 
poliitikavaldkondade mõju territooriumile 
ja ühtekuuluvusele on vaja täpsemalt 
analüüsida, et edendada tõhusat 
koostoimimist ning kindlaks teha ja 
edendada kõige sobivamaid Euroopa 
tasandi meetmeid kohalike ja piirkondlike 
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investeeringute toetamiseks;
2.1.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tagama ühtlustatuse programmitöö ja 
rakendamise etappides sekkumiste vahel, 
mida toetavad ühissätete määrusega 
kaetud fondid ning teiste ELi 
poliitikavaldkondade eesmärgid. Selleks 
peavad nad püüdma:
a) tuvastada ja ära kasutada erinevate 
liidu instrumentide täiendavusi riiklikul ja 
piirkondlikul tasemel, nii kavandamise 
kui rakendamise etappides;
b) optimeerida olemasolevaid struktuure 
ja vajadusel uusi luua, mis hõlbustaksid 
erinevate kooskõlastamise instrumentide 
ja struktuuride eesmärkide strateegilist 
tuvastamist riiklikul tasemel, väldiksid 
meetmete dubleerimist ning tuvastaksid 
valdkondi, kus on vaja täiendavaid 
finantstoetusi;
c) kasutada täielikult ära erinevatest 
instrumentidest saadava abi 
kombineerimise võimalust, et toetada 
individuaalseid toiminguid ja teha tihedat 
koosööd nendega, kes vastutavad muude 
riiklike instrumentide rakendamise eest, et 
võimaldada ühtseid ja ühtlustatud 
rahastamisvõimalusi toetusesaajatele.

2.2 „Horisont 2020”
2.2.1 Oluline on tugevdada 
ühtekuuluvuspoliitika ja programmi 
„Horisont 2020” vahelisi koostoimeid ja 
vastastikuseid täiendusi, määratledes 
samas selgelt nendevaheliste 
sekkumisvaldkondade jaotumise.
2.2.2 Eriti peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad arendama riiklikku või 
piirkondlikku teadusuuringute ja 
innovatsiooni aruka spetsialiseerumise 
strateegiat, mis on kooskõlas riikliku 
reformiprogrammiga. Need strateegiad 
peavad välja töötama riiklikud ja/või 
piirkondlikud haldusasutused tihedas 
koostöös teadusuuringute ja innovatsiooni 
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eest vastutavate asutustega, keda 
„Horisont 2020” kõige otsesemalt 
mõjutab, ning kaasates selliseid 
sidusrühmi nagu ülikoolid ja 
kõrgharidusasutused, kohalik tööstus ja 
sotsiaalpartnerid. Seoses juurdepääsuga 
ning takistustevaba ühiskonna ja 
teenustega, peaksid puuetega inimesi 
esindavad sidusrühmad olema kaasatud 
innovaatiliste strateegiate rakendamisse, 
mis kajastavad eakate inimeste vajadusi 
seoses kõigi jaoks sobiva „universaalse 
kavandamise“ põhimõttega.
Innovatsioonistrateegiate puhul tuleks 
arvestada nii programmile „Horisont 
2020” eelnevate kui ka sellele järgnevate 
meetmetega. 
2.2.3 Ennetavaid meetmeid piirkondlikes 
teadusuuringutes ja innovatsioonis 
osalejate „Horisont 2020” projektides 
(„stairways to excellence”) osalemiseks 
ettevalmistamisel arendatakse suutlikkuse 
suurendamise kaudu. Tuleb tugevdada 
programmi „Horisont 2020” riiklike 
kontaktpunktide ja ühissätete määrusega 
kaetud fondide haldusasutuste vahelist 
kommunikatsiooni ja koostööd, eriti 
seoses nende „Horisont 2020” valitud 
projektidega, mida ei ole rahastatud 
ressursside puudumise tõttu.
2.2.4 Eelnevate meetmetega peab looma 
vahendid programmist „Horisont 2020” 
lähtuvate teadusuuringute ja 
innovatsiooni tulemuste rakendamiseks ja 
kiireks turuleviimiseks ning need võivad 
sisaldada: katsetehaseid ja näidisrajatisi, 
hüpoteesi kinnitusi ja algusjärgu 
rahastamist, inkubatsioonikeskusi, 
rakendusuuringuid, kindlaid tööstus- ja 
tehnosiirde võimalusi ja klastrite 
toetamist.
2.2.5 Riiklikele ja piirkondlikele 
asutustele peab ühistoetust võimaldama 
selliste innovatsioonistrateegiate 
kavandamise ja rakendamise jaoks, mis 
võivad hõlmata: toetust euroopalist huvi 
pakkuvate teadustöö ja innovatsiooni 
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infrastruktuuride ühisrahastamise 
võimaluste tuvastamiseks, rahvusvahelise 
koostöö arendamiseks, metoodilisele 
toetusele vastastikuse hindamise kaudu, 
heade tavade vahetamisele ja koolitustele 
kõikides piirkondades.
2.2.6 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
kaaluma järgmisi täiendavaid meetmeid, 
mille eesmärk on pädevuse ja 
innovatsiooni potentsiaali rakendamine 
viisil, mis on kooskõlas „Horisont 
2020”programmiga ja täiendab seda.
a) vähem arenenud liikmesriikides 
loodavate pädevuskeskuste ning 
väljakujunevate innovatiivsete 
piirkondade ühendamine sarnaste 
juhtivorganisatsioonidega mujal 
Euroopas.
b) innovatsiooniklastritega seoste loomine 
ja vähemarenenud piirkondades 
tipptaseme tunnistamine;
c) „Euroopa teadusruumi õppetoolide” 
asutamine, et meelitada ligi silmapaistvaid 
õpetlasi
ja

d) teadlaste ja innovaatorite juurdepääsu 
toetamine rahvusvahelistele võrgustikele 

2.3 LIFE
2.3.1 Võimaluse korral tuleb rakendada 
kooskõla liidu poliitikavahenditega (nii 
rahastamisvahendite kui mitte-
rahastamisvahenditega) kliimamuutuste 
mõjude leevendamise, keskkonnakaitse ja 
ressursitõhususe valdkonnas.
2.3.2 Programmid aitavad edendada 
jätkusuutliku majanduskasvu eesmärkide 
saavutamist tugevama temaatilise 
suunatuse ja jätkusuutliku arengu 
põhimõtte rakendamisega ning punktis 
2.3.1 viidatud kooskõla on esindatud 
ühissätete määrusega kaetud fondide 
õigusraamistikus.
2.3.3 Tuleb taotleda kooskõla 
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programmiga LIFE, eelkõige 
integreeritud projektidega looduse 
(näiteks ökosüsteemide teenuste ja 
bioloogilise mitmekesisuse), vee, jäätmete, 
õhu, kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise valdkondades.
Koordineerimine raamprogrammiga 
LIFE tuleks saavutada täiendavuse 
funktsiooni täitvate programmide 
edendamisega ning raamprogrammis 
LIFE end tõestanud lahenduste, 
meetodite ja käsitusviiside kasutamise 
edendamisega.
2.3.4 Keskkonnamõju hindamise (KMH), 
jätkusuutlikkuse mõju hindamise, 
keskkonnamõju strateegilise hindamise ja 
muude asjakohaste vahendite, eelkõige 
nende, mis käsitavad kvaliteeti ja 
takistustevaba keskkonna ja teenuste 
laiendamist, kasutamist tuleks edendada, 
et saada ülevaade bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemisest ja 
kliimamuutuste mõjudest territoriaalsele 
planeerimisele (sh makropiirkondlikud 
strateegiad) ning piirkondlike ja kohalike 
ostuste langetamisele. 
2.3.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
edendama rohelist infrastruktuuri, 
ökoinnovatsiooni ja innovaatiliste 
tehnoloogiate kasutuselevõtmist, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus.
2.3.6 Kõnealuste meetmete kasutamise 
eeltingimus on suutlikkuse 
suurendamine, mis peab edendama nii 
kohalike kui piirkondlike asutuste ja 
partnerite potentsiaale ning arendama 
nende oskusi.
2.3.7 Kuna keskkonnaprobleemid ei tunne 
administratiivseid piire, on Euroopa 
riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste 
piiriülene, piirkondadevaheline ja 
riikidevaheline koostöö bioloogilise 
mitmekesisuse ja loodusvarade kaitsmise 
valdkonnas eriti suure tähtsusega.
Territoriaalse koostöö, teabe-, kogemuste 
ja heade tavade vahetuse potentsiaali
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parem kasutamine aitaks 
märkimisväärselt edendada keskkonna ja 
kliima alaste eesmärkide saavutamist.
2.3.8 Lisaks sellele peab ühissätete 
määrusega kaetud fondidest rahastamine 
olema kooskõlastatud toetustega 
programmist NER300, mis kasutab ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi alusel 
saastekvootide müügist saadud tulusid.1

2.4 ERASMUS kõigi jaoks
2.4.1 Koostoimet ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide ja programmi 
„Erasmus kõigi jaoks” vahel tuleb 
suurendada, et viia maksimumini 
investeeringute mõju inimestele. See 
investeering toob märkimisväärset kasu 
nii üksikisikutele kui tervele ühiskonnale, 
edendades majanduskasvu ja jõukust.
„Erasmus kõigi jaoks” toetab ainult 
riikidevahelisi projekte, samas kui 
ühtekuuluvuspoliitikal on tooniandvam 
piirkondlik mõõde. Liikmesriike ja 
piirkondi julgustatakse katsetama 
vahendeid ja meetodeid, mis tulenevad 
riikidevahelisest koostööst „Erasmus kõigi 
jaoks” abil ja seejärel rakendama neid 
oma territooriumil ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide abil.
2.4.5 Komisjon ja liikmesriigid peavad 
tagama tõhusa kooskõlastamise 
ühtekuuluvuspoliitika ja „Erasmus kõigi 
jaoks” vahel selge eristamise abil 
investeeringute liikide ja toetatavate 
sihtrühmade vahel. „Erasmus kõigi 
jaoks” koondab oma toetuse üliõpilaste, 
noorte ja personali riikidevahelisele 
õppimismobiilsusele, strateegilistele 
partnerlustele organisatsioonide ja 
institutsioonide vahel kõikjal Euroopas ja 

                                               
1 ELT L 290, 6.11.2010, lk 39–48 2010/670/EL: Komisjoni 3. novembri 2010. aasta otsus, millega nähakse 
ette kriteeriumid ja meetmed, et ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi raames, 
mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/87/EÜ, rahastada tööstuslikke 
näidisprojekte, mille eesmärk on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu kogumine ja geoloogiline säilitamine, ning 
näidisprojekte, millega tutvustatakse taastuvenergiaga seotud uuenduslikke tehnoloogialahendusi 
(2010/670/EL) ELT L 275, 25.10.2003, lk 32–46.
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meetmetele, mis toetavad poliitika 
arendamist ja rakendamist.
Ühtekuuluvuspoliitikat puudutavad 
investeerimisprioriteedid on haridus, 
tööturu-koolitus ja õpilaste mobiilsus.
2.4.3 Lisaks saavutatakse tõhustatud 
tulemusi, edendades liikuvuse 
rahastamise ja meetmete, mis ühtlustavad 
parimaid tavasid ja innovaatilisi projekte, 
mis on välja selgitatud ELi tasandil 
„Erasmus kõigi jaoks” alusel, 
rahastamise vahelist vastastikust 
täiendavust. Riiklikud asutused, kes on 
käesoleva programmi kohaselt asutatud, 
võivad vastava kooskõlastamise 
saavutamisel aidata.

2.5 Euroopa Ühendamise Rahastu ja 
üleeuroopalised võrgustikud, energia- ja 
telekommunikatsioonivõrgustikud
2.5.1 Euroopa lisandväärtuse 
maksimeerimiseks peavad ERF ja 
ühtekuuluvusfond, üleeuroopalised 
võrgustikud ja Euroopa Ühendamise 
Rahastu olema tihedas koostöös 
kavandatud, et tagada optimaalsete 
sidemete sätestamine infrastruktuuri 
erinevate tüüpide (transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonisektoris) vahel 
kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul 
tasandil. Tagada tuleb fondide 
maksimaalne võimendamine Euroopa ja 
ühtse turu mõõtmega projektide, eelkõige 
prioriteetsete transpordi-, energia- ja 
digitaalsete võrkude jaoks. 
2.5.2 Nii nagu riiklikku infrastruktuuri 
tuleb sidusalt kavandada, võttes arvesse 
liidu piiriüleste sidemete arendamist ja 
arendades sidemeid piirkondade vahel 
liikmesriigi piires, peavad kavad
põhinema reaalsel ja kavandatud 
transpordinõudlusel ja selgitama välja 
puuduvad sidemed ja kitsaskohad. 
Investeeringud üldise võrgu ja 
üleeuroopalise transpordi infrastruktuuri 
võrgu (TEN-T) põhiosa piirkondlikku 
ühendatavusse peavad tagama, et linna-
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ja maapiirkonnad saavad kasu oluliste 
võrkude loodud võimalustest.
2.5.3 Prioriteedi asetamist 
investeeringutele, millel on mõju, mis 
ulatub teatavast liikmesriigist kaugemale, 
tuleb kooskõlastada TEN-T 
kavandamisega, et ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi investeeringud oleksid 
täielikult vastavuses TEN-T suunistega, 
mis määratlevad liidu 
transpordiprioriteedid, sealhulgas: 
juurdepääs eakate, piiratud 
liikumisvõimega inimeste ja puuetega 
reisijate jaoks, kliimamuutuse probleemi 
lahendamine, integreeritud 
üleeuroopalise transpordivõrgustiku 
tulevane arenemine ja mitmeliigilise 
koridori kontseptsioon.
2.5.4 Komisjoni valge raamat transpordi 
kohta1 kehtestab konkurentsivõimelise ja 
ressursitõhusa transpordisüsteemi 
nägemuse, rõhutades, et 
transpordisektoris on vaja 
kasvuhoonegaase oluliselt vähendada. 
Ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
jaoks tähendab see keskendumist 
jätkusuutlikele transpordiliikidele ja 
investeerimist valdkondadesse, mis 
pakuvad suurimat Euroopa 
lisandväärtust, nt üleeuroopalised võrgud. 
Kui on välja selgitatud, tuleb 
investeeringud prioriteetideks jaotada, 
vastavalt nende panusele liikuvusse, 
jätkusuutlikkusse, kasvuhoonegaaside 
vähendamisse ja Euroopa ühtsesse 
transpordipiirkonda.

2.5.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
koondama investeeringud uue 
infrastruktuuri loomisele ja olemasoleva 
infrastruktuuri suutlikkuse tõhustamisele 
olulise uuendamise teel.
2.5.6 Seoses meretranspordiga tuleb 
arendada sadamaid, kui tõhusaid turule 

                                               
1 „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi 
suunas” COM(2011) 144 final
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sisenemise ja turult väljumise punkte, 
maainfrastruktuuri täieliku
integreerimise kaudu. Tuleb eelistada 
projekte, mis puudutavad sadamate 
ligipääsetavust ja ühendusi sisemaaga. 
Sisemaa veeteede arendamine peab 
tugevdama nende panust jätkusuutliku 
Euroopa veekaubanduse 
transpordivõrkude edendamisse.
2.5.7 Eelkõige tuleb taotleda vastastikust 
täiendavust ühise juhtimise all ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa 
Ühendamise Rahastu, mis on vahetult 
juhitav vahend konkurentsipõhise 
projektide valikuga, infrastruktuuri 
investeeringute vahel. Euroopa 
Ühendamise Rahastu rahastab põhivõrgu 
(üldise võrgu strateegiliselt kõige 
olulisemad osad) projekte, millel on kõige 
suurem Euroopa lisandväärtus ja mis 
näivad olevat kõige keerulisemad seoses 
TEN-T-ga rakendamise mõttes: puuduvad 
piiriülesed ühendused, olulised 
kitsaskohad ja mitmeliigilised 
ühendussõlmed. Ühtekuuluvusfond 
keskendub kõrge Euroopa 
lisandväärtusega projektidele, et 
kõrvaldada kitsaskohad 
transpordivõrkudes, toetades TEN-T 
infrastruktuuri nii põhi- kui ka üldise 
võrgu jaoks.
2.5.8 Ühtekuuluvus- ja struktuurifondid 
rakendavad kohalikke ja piirkondlikke 
infrastruktuure ja nende ühendusi liidu 
prioriteetsete võrgustikega ka energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkondades.
2.5.9 Euroopa Ühendamise Rahastu 
täiendab ühtekuuluvus- ja 
struktuurifonde, kuna see aitab 
infrastruktuuri piirkondlikke ja kohalikke 
arengueesmärke saavutada selleks, et 
pakkuda võimalikult kõrget lisandväärtust 
funktsionaalse ja integreeritud ühtse turu 
jaoks ning sotsiaalse, majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks.

2.6 Ühinemiseelse abi rahastamisvahend, 
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Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrument ning Euroopa 
Arengufond
2.6 Peab suurendama koostoimeid väliste 
vahendite ja ühtekuuluvuspoliitika vahel, 
et parandada liidu mitme poliitilise 
eesmärgi saavutamise tõhusust. Seoses 
Euroopa Arengufondi, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi ja Euroopa naabrus-
ja partnerlusinstrumendiga tuleb eelkõige 
koostoimeid ja vastastikuseid täiendavusi 
arendada.
Süvalaiendatud territoriaalse 
integratsiooni võimaldamiseks tuleb 
rakendada ühtekuuluvuspoliitika ja 
Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumentide kohaste 
territoriaalsete koostöötegevuste 
koostoimeid. Vastastikuste täiendavuste 
loomise potentsiaal nende instrumentide 
vahel on kõige tugevam seoses piiriüleste 
koostöötegevustega. Liikmesriigid ja 
piirkonnad peavad seetõttu tagama, et 
olemasolevad tegevused oleksid seostatud 
vastloodud Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmitustega, pöörates erilist tähelepanu 
valitsuseväliste organisatsioonide, eriti 
katusorganisatsioonide, mahtude 
suurendamisele selleks, et saada 
juurdepääs fondidele, kooskõlastamisele 
ja parimatele tavade vahetamisele.

3. Ühissätete määrusega hõlmatud 
fondide vahelise kooskõlastamise 
mehhanism

3.1 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tagama, et sekkumised, mida rahastatakse 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
abil, loovad koostoimet ja et ühtlustamine 
viib halduskulude ja -koormuse 
vähenemiseni kohapeal.
3.2 Ministeeriumid ja korraldusasutused, 
mis vastutavad ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide rakendamise eest, 
peavad tegema tihedat koostööd 
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partnerluslepingu ja programmide 
ettevalmistamisel, jälgimisel ja 
hindamisel. Eelkõige peavad nad:
a) selgitama välja sekkumisvaldkonnad, 
kus ühissätete määrusega hõlmatud fonde 
saab kombineerida täiendaval viisil, et 
saavutada üks või mitu käesolevas 
määruses sätestatud temaatilistest 
eesmärkidest;
b) edendama korraldusasutuste kaasatust, 
kes vastutavad teistele asutustele ja 
asjakohastele ministeeriumidele 
kuuluvate ühissätete määrusega kaetud 
fondide eest tugikavade arendamisel 
selleks, et tagada koostoimed ja vältida 
kattuvusi;
c) looma ühised järelevalvekomiteed 
programmide jaoks, mis rakendavad 
ühissätete määrusega hõlmatud fonde, ja 
teiste ühiste haldus- ja 
kontrollikorralduste väljatöötamine, et 
lihtsustada kooskõlastamist asutuste 
vahel, mis vastutavad ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide 
rakendamise eest;
d) kasutama ühiseid e-juhtimise 
lahendusi, mis on suunatud 
taotluseesitajatele ja toetusesaajatele, 
ning koondsüsteeme nõuandmiseks 
kättesaadava toetuse võimaluste kohta iga 
fondi abil ühissätete määrusega hõlmatud 
fondidest.
3.3 Euroopa järelevalvesüsteem peaks 
olema kehtestatud, et teostada järelevalvet 
ühissätete määrusega kaetud fondide 
rakendamise ja strateegia „Euroopa 
2020“ eesmärkide saavutamisel tehtud 
arengute üle, tagades samas artikli 5 
kohaselt partnerite kaasatuse.

4. Territoriaalse kooskõlastamise 
prioriteedid (piiriülene, riikidevaheline ja 
piirkondadevaheline)

4.1 Suur potentsiaal piirkondlikuks 
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arenguks, töökohtade loomiseks ja 
ühtekuuluvuseks seisneb koostöös, mis 
ulatub üle halduspiiride ja üritab ületada 
looduslikke piire. Koostöö, mis põhineb 
jagatud vajadusel jagatud territooriumil, 
on sageli kõige tõhusam. 
4.2 Piiriülene koostöö tuleneb 
arusaamisest, et paljud väljakutsed ei 
piirdu halduspiiridega. Tõhus 
reageerimine nõuab ühist, koostöövalmit 
tegevust ja teadmiste jagamist asjakohasel 
territoriaalsel tasandil. 
4.3 Lisaks saab piiriregioonides peituvat 
potentsiaali võtta kasutusele kohalikule 
tasandile suunatud toetusmeetmete abil.
4.4 Kaks olemasolevat makropiirkondade 
strateegiat on sillutanud teed huvitatud 
poolte organiseerimiseks ühismeetmeteks 
sobival territoriaalsel tasandil. Strateegiad 
on suurendanud mõistmist vajadusest 
teha koostööd probleemide lahendamisel, 
mida ei saa ainult üks liikmesriik 
lahendada, nagu nt Läänemere või 
Doonau puhastamine. Makropiirkondade 
strateegiaid ja teisi territoriaalse koostöö 
vorme võivad toetada nii ERF kui ka ESF 
ja konkreetsed tingimused 
makropiirkondade strateegiate 
toetamiseks tuleb programmides esile
tuua.
4.5 Tõkete ületamine peab olema 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
programmide koostamise osa –
olemasolevate makropiirkondade 
strateegiate eesmärke tuleb 
kavandamisfaasist alates kajastada 
vajaduste analüüsis ja eesmärkide 
seadmisel asjaomastele rakenduskavadele. 
Kõnealused strateegiad ei ole oma 
eesmärki täitnud, kui makropiirkondade 
strateegiate eesmärgid ei moodusta osa 
strateegilisest planeerimisest 
ühtekuuluvuspoliitika programmides 
asjaomastes piirkondades ja 
liikmesriikides.
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4.6 Samal ajal peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad tagama, et territoriaalse 
koostöö programmid annavad tõhusa 
panuse strateegia „Euroopa 2020“ 
eesmärkidesse. Liikmesriigid ja 
piirkonnad saavad seega edendada 
koostööd ning testida, katsetada ja 
kehtestada uusi lahendusi, kindlustades, 
et koostöö on korraldatud laiemate 
poliitikaeesmärkide toetuseks. Vajaduse 
korral tuleb territoriaalset koostööd 
kasutada, et koondada poliitikategijaid üle 
piiride, et töötada ühiste probleemide 
lahendamise nimel.
4.7 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
käsitama territoriaalse koostöö 
programme peamiselt kasulike 
vahenditena, et ületada tõkked koostööle, 
mis omakorda toetaks riiklikke ja 
piirkondlikke poliitikaeesmärke, mille 
mõju ulatub programmi valdkonnast 
kaugemale.

Or. EN

Selgitus

Partnerlus- ja järelevalve põhimõtete kohaldamist ei ole võimalik tõhusalt käsitada 
partnereid volitamata, eelkõige neid, kellel on piiratud inim- ja finantsressursid. On vaja 
eriotstarbelisi mõjude hindamisi, mis puudutavad juurdepääsu, et hinnata kavandatud 
tegevusi ja investeeringuid. Selles tähenduses on juurdepääs kahtlemata hõlmatud täitmist 
vajava kriteeriumina, et määratleda jätkusuutlik investeering eelkõige vananeva ühiskonna 
suhtes. Universaalse kavandamise põhimõtet peaks investeeringuna tulevikku samuti 
juurdepääsetavuse ja hindava lähenemise tähenduses kasutama.


