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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on põhiline majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamise vahend, mille eesmärk on arendada meetmeid piirkondliku ebavõrdsuse 
vähendamiseks, edendada tegelikku lähenemist ja stimuleerida majanduskasvu ja 
tööhõivet ning aidata kaasa keskkonnaeesmärkide saavutamisele;

2. rõhutab, et keskkonnavaldkonnas ei ole investeeringute tase tõusnud nii, nagu seda 
kavandati, sest valitud projektide maht ületab vaevalt 21% programmides ettenähtud 
kogumahust;

3. märgib investeeringute suurenemist tervishoiusüsteemi valdkonnas ja positiivset seost 
tervishoiusektoris ühtekuuluvuspoliitika ning struktuurireformide vahel; seda positiivset 
seost tuleks järgmise programmiperioodi investeerimisprioriteetide kindlaksmääramisel 
arvesse võtta;

4. rõhutab, et raudteesektoris ei ole investeeringute tase tõusnud nii, nagu seda kavandati, 
kuivõrd valitud projektide maht on 22,5%, mis on palju väiksem kui maanteeliikluse 
valdkonnas, kus projektide maht on 34%, ning see ei panusta piisaval määral transpordi 
põhjustatud süsinikdioksiidiheite vähendamisse;

5. nõuab, et keskkonnavaldkonnas, eriti valdkonnaülestes Euroopa lisandväärtust loovates 
tegevustes, nagu võitlus ja kohandumine kliimamuutusega ja kliimamuutuse 
leevendamine, investeerimine puhtamasse ja vähese süsinikdioksiidiheitega 
tehnoloogiatesse, võitlus õhu ja vee saastamise vastu, meetmed bioloogilise 
mitmekesisuse kaitseks, raudteevõrgustiku laiendamine, energiatõhususe edendamine, 
eelkõige ehitussektoris, taastuvate energiaallikate edendamine, rakendataks programme 
paremini, et saavutada ELi 2020. aasta eesmärgid ja edendada keskkonnahoidlike 
töökohtade loomist ja keskkonnahoidlikku majandust; rõhutab lisaks 
ühtekuuluvuspoliitika keskset rolli eesmärkide saavutamisel; nõuab juba valitud 
projektide kiiret rakendamist ja kvaliteediprojektide valimisprotsessi kiirendamist;

6. kutsub üles kasutama keskkonnakatastroofide ennetamiseks ja/või nende kiireks 
likvideerimiseks asjaomaseid rahalisi vahendeid ning palub liikmesriikidel kiirendada 
investeerimist tööstusalade ja saastatud pinnasega seotud ennetusse ja nende taastamisse, 
sest rakendusmäär selles valdkonnas on madal;

7. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on üks vahenditest, mis peab kaasa aitama 
loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamiseks sobiva 
finantsraamistiku loomisele, mis tugevdaks ja ühendaks seda ja muid vahendeid, näiteks 
maaelu arengu poliitikat, regionaalpoliitikat, solidaarsusfondi ja seitsmendat 
raamprogrammi; nõuab sellega seoses, et loodusõnnetuste ennetamist võetaks arvesse ka 
finantsperspektiivis pärast 2013. aastat;

8. nõuab tervishoiusüsteemi täiendamiseks tervise edendamise ja haiguste ennetamise 
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programmide tõhusamat rakendamist kooskõlas ühenduse strateegiliste suunistega, mis 
on kogu Euroopas tervishoiu valdkonnas ebavõrduse vähendamise oluliseks teguriks; 

9. kutsub komisjoni üles uurima, kuidas oleks praeguste programmide raames võimalik 
tegeleda erinevate piirkondade vahel ja piirkonnasiseselt tervishoiu valdkonnas suureneva 
ebavõrdsusega, mis on peamine kitsaskoht ELi 2020. aasta vaesust käsitleva tegevuskava 
raames sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kaasatuse saavutamisel;

10. palub komisjonil programmide rakendamise eeskirju lihtsamaks ja paindlikumaks muuta 
ja kaasrahastamise määrade osas uuesti läbi rääkida, kui liikmesriigid seda paluvad, 
võttes arvesse nn lähenemispiirkondi, eriti Ühtekuuluvusfondi liikmesriikide vähem 
arenenud piirkondi ja püsivalt ebasoodsate geograafiliste või looduslike tingimustega 
piirkondi, näiteks äärepoolseimad piirkonnad; nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika fondidest 
toetatavate projektide heakskiitmist ja rakendamist puudutav teave oleks statistiliste 
territoriaalüksuste liigituse (NUTS) kaudu (vajaduse korral NUTS 3) võimalikult 
üksikasjalikult ning jooksvalt kättesaadav veebisaidil, millele oleks üldsusel ligipääs; see 
võimaldaks suurendada nii läbipaistvust kui ka ranget kontrolli ühtekuuluvuspoliitika 
fondide juhtimise üle;

11. rõhutab tulemustele orienteeritud lähenemisviisi vajalikkust ühtekuuluvuspoliitikas 
selgete ja mõõdetavate eesmärkide ja tulemuslikkuse näitajate seadmise kaudu; rõhutab 
vajadust esitada aastaaruannetes õigeaegselt ja täielikult kõikide liikmesriikide täpne 
teave näitajate ja kokkulepitud eesmärkide osas tehtud edusammude kohta, et saada 
paremini aru programmi sisust ja kontrollida tõhusamalt selle rakendamist;

12. tunnistab 2010. aasta strateegilises aruandes teabe puudumist seoses sõlmitud ja 
tasustatud projektidega; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon esitaks andmed, mis 
võimaldaksid usaldusväärsete näitajate kaudu, nagu projektide lõppmaksed, projektide 
eesmärkide saavutamine ja nende vastavus ELi 2020. aasta strateegia poliitikale, hinnata 
ühtekuuluvuspoliitika tegelikku rakendamist;

13. palub komisjonil rahastada linnapiirkondade korrastamisele ja keskkonnatingimuste, 
sealhulgas veekvaliteedi parandamisele suunatud projekte;

14. palub komisjonil edendada piirkondades teabevahetust võimaluste osas, mida Euroopa 
keskkonnatehnoloogia innovatsiooni jaoks pakub, ning rõhutab VKEde kaasamiseks 
vajalike meetmete arendamise vajalikkust;

15. kutsub üles erinevate valdkondade, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
ning energeetikasektori tõhusama planeerimise kaudu riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil parandama infrastruktuuri ühtekuuluvusprogrammide kooskõlastamist ja 
integreerimist, et vähendada kulusid ning kaitsta tõhusamalt keskkonda;

16. toonitab vajadust lihtsustada ja kiirendada rahaliste vahendite eraldamise ning lõplikele 
abisaajatele maksete tegemist protsessi, mis tagaks samal ajal toetuste tõhusa rahalise 
haldamise;

17. tunnistab ühtekuuluvusprogrammide tagasihoidlikku mõju riikide majandusnäitajatele, 
sealhulgas SKP-le, ning rõhutab, et viivitused ühtekuuluvuspoliitika elluviimises tekivad 
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osaliselt menetluste liigse jäikuse tõttu; rõhutab seetõttu vajadust parandada 
ühtekuuluvuspoliitika tõhusust, muu hulgas vähendades bürokraatiat ja lihtsustades 
abisaajatele tehtavaid makseid puudutavaid menetlusi ja meetodeid; toonitab vajadust 
saavutada tasakaal bürokraatlike menetluste lihtsustamise ja pettuste vastu võitlemise 
vahel;

18. rõhutab, et ühtekuuluvusprogrammide puhul tuleb ELi eelarve võimendavat mõju 
suurendada uute investeerimisviiside abil, sealhulgas uuenduslikul viisil toetuste ja 
laenude ühendamise, erineval kujul avaliku ja erasektori partnerlusele uute turgude 
avamise ning rahvusvaheliste finantsasutuste kogemuste laialdase kasutamise kaudu;

19. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika peaks jätkuvalt edendama piiriülese, rahvusvahelise ja 
piirkondadevahelise koostöö vorme; toonitab seetõttu vajadust vaadata läbi ja lihtsustada 
piiriülese koostöö praegust korraldust.
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