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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et piirkondade majandusliku suutlikkuse ja jõukuse mõõtmine on selgelt 
ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika üks osa ning kuulub seega regionaalarengukomisjoni 
pädevusvaldkonda;

2. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta arutluse alla sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste näitajate kogum, mis oleks täienduseks põhikriteeriumiks jäävale SKPle, 
ning mõeldud edaspidi ELi poliitikavaldkondade jaoks, võimaldades parandada otsuste 
vastuvõtmise tingimusi, eelkõige ühtekuuluvuspoliitika alal, ning tegeleda paremini 
Euroopa kodanike probleemidega; toetab sellega seoses Eurostati tegevust ning kutsub 
komisjoni üles koostama uue teatise kõikide kättesaadavate näitajate kohta, võttes arvesse 
ELi 2020. aasta strateegiat;

3. juhib tähelepanu, et määruse (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta)1 II lisa 
kohaselt kasutatakse piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames 
vahendite eraldamises kriteeriumitena tööpuuduse taset, tööhõive taset, töötajate 
haridustaset ja rahvastikutihedust; rõhutab riiklikul ja piirkondlikul tasandil asjakohaste 
kriteeriumite määratlemise ning SKPd täiendavate näitajate integreerimise tähtsust 
programmide suunatud rakendamiseks regioonides ja linnades;

4. peab SKPd oluliseks lähtepunktiks ja tõhusaks vahendiks piirkondade majanduskasvu 
mõõtmisel; on seisukohal, et Euroopa Parlamendi 7. oktoobri 2010. aasta resolutsioon ELi 
ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika kohta pärast 2013. aastat2 on õige raamistik aruteluks 
piirkondlike fondide abikõlblikkuse üle; on samuti veendunud, et ELi poliitika 
kavandamisel ja rakendamisel võiks asjakohasel otsustamistasandil lisada keskkonnaalaste 
ja sotsiaalsete kriteeriumite ja muude teguritega täiendavaid vahendeid, eesmärgiga 
hõlbustada piirkondliku arengu kompleksset hindamist ning suunata 
ühtekuuluvuspoliitikat, mille sihiks on saavutada kõigi ELi piirkondade eripära arvesse 
võttes nende tasakaalustatud areng, sh kõrvalistes ja äärepoolseimates piirkondades ning 
piirialadel;

5. rõhutab, et struktuurifondide, ühtekuuluvusfondi, maaelu arengu ja kalandusfondi 
kogurahastamine aastateks 2007–2013 põhineb rangelt liikmesriikide SKP-l; tuletab 
meelde, et see käsitus on kooskõlas solidaarsuse põhimõttega Euroopa Liidus, sest 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada lõhet Euroopa piirkondade arengutasemete 
vahel;

6. on seisukohal, et piirkondlik majandusstruktuur on loomupäraselt keerukas ning et 
majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaküsimuste vahel on teatav vastastikune sõltuvus, 
on seisukohal, et kuigi SKP on programmide rakendamisel regioonides ja linnades 

                                               
1 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.
2 P7_TA(2010)0356.
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endiselt asjakohane ja täpne arengu mõõtmise vahend, võib see mõnikord anda 
piirkondade tegelikust olukorrast puuduliku pildi; on seetõttu seisukohal, et tuleks 
korraldada põhjalik, õiglane, läbipaistev ja teaduslik arutelu SKP-le lisanduvate muude 
näitajate heade ja halbade külgede üle; rõhutab, et kuigi SKP peab jääma peamiseks 
kriteeriumiks eesmärgi 1 jaoks, tuleks eesmärgi 2 sihtpiirkondade toetuse liigitamisel ja 
prioriteetide seadmisel kasutada ka teisi kriteeriumeid, mis põhinevad nende piirkondade 
ees seisvatel vastavatel sotsiaalsetel, majanduslikel, keskkondlikel, demograafilistel ja 
geograafilistel probleemidel, vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006; märgib, et 
liikmesriigid võiksid kaaluda täiendavate näitajate – näiteks keskkonnaalaste ja 
sotsiaalsete tegurite – kasutamist, mis kirjeldavad laiemalt ühiskonna heaolu, eesmärkide 
1 ja 2 sihtpiirkondade ja linnade eripära ning ELi poliitika tekitatud lisaväärtust riiklikul 
tasandil, eesmärgiga mitte jätta suuri vähearenenud piirkondi väljapoole Euroopa ühise 
ühtekuuluvuspoliitika raames toimuvat arengut;

7. tuletab meelde, et peale majandusküsimuste moodustavad ka tervishoid, haridus, kodanike 
kaitse, transpordivahendid ja infrastruktuur, keskkonnaalane jätkusuutlikkus, 
võrdõiguslikkus ja sotsiaalne integratsioon täieõigusliku osa Euroopa konstruktiivsest 
arengumudelist; lisab, et ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamise ja 
tasakaalustatud sotsiaalse turumajanduse arengu huvides tuleb silmas pidada elukvaliteeti 
ning piirkondade majandusliku, sotsiaalse, geograafilise, demograafilise ja 
keskkonnaalase haavatavuse aspekte, kui asi puudutab selliste projektide hindamist, mida 
rahastatakse ühtekuuluvuspoliitika vahenditest;

8. palub komisjonil seetõttu mitte loobuda SKPst ja jätkuvalt viidata sellele kui põhinäitajale 
Euroopa tasandil regionaalpoliitilise abikõlblikkuse määratlemisel eelseisval 
programmiperioodil 2014–2020; juhib tähelepanu, et eelnimetatuga seoses ning selleks, et 
saada piirkondlikust ühtekuuluvuspoliitikast terviklikum ülevaade, tuleb ELi poliitika 
kavandamisel ja rakendamisel jätta riiklikele ametiasutustele võimalus kasutada 
otsustusprotsessi asjakohasel tasandil muid näitajaid; on seisukohal, et seoses piirkondlike 
programmide rakendamisega vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele võiks arutelu SKPd 
täiendavate lihtsate ja täpselt mõõdetavate näitajate kasutamise üle anda piirkondade 
ühtekuuluvuspoliitika tulemustest terviklikuma ülevaate, nii et riigi tasandil saadud 
kogemused vastaksid olulistele ELi tasandi eesmärkidele;

9. on seisukohal, et kui liikmesriikidel on teaduslikud tõendid, mis kinnitavad iga piirkonna 
eripära arvesse võtvate ulatuslike majandus-, keskkonna- ja sotsiaalnäitajate kohaldamise 
edukaid ja pikaajalisi kogemusi struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendite 
ümberjagamisel, on vaja teha täiendavaid uuringuid selle kohta, kas need näitajad on 
usaldusväärsed ning sobivad ja kas neid on võimalik kasutada Euroopa Liidu ühiste 
probleemide lahendamiseks;

10. tuletab meelde, et täiendavate kriteeriumite kohaldamisel tuleks järgida põhimõtet, mille 
kohaselt peavad ühtekuuluvuspoliitika meetmed keskenduma piirkondadele, mis on 
arengus maha jäänud;

11. märgib, et lähenemiseesmärgi raames ainult SKP kasutamine kriteeriumina piirkondade 
abikõlblikkuse kindlaksmääramisel tekitab märkimisväärse „künniseefekti” nende 
piirkondade kahjuks, mis ei ole abikõlblikud; kutsub seetõttu komisjoni üles hindama 
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võimalust luua eespool nimetatud piirangu vähendamiseks lähenemiseesmärki ja 
piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive suurendamise eesmärki ühendav vahe-
eesmärk;

12. on seisukohal, et ELi rahastatud ühtekuuluvuspoliitika ei tohiks kaasa tuua selliseid 
investeeringuid, mille puhul ei võeta arvesse Euroopa kodanike tegelikke muresid.
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