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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu 
poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika tähtsus on seoses Lissaboni lepingu 
jõustumisega suurenenud ja ühtekuuluvuspoliitika on täienenud kolmanda sambaga –
territoriaalse ühtekuuluvusega, ning märgib, et seda poliitikat saavad kõige paremini 
aktiivselt teostada liikmesriigid, piirkonnad ja linnad ning sektoripõhine jaotus on seetõttu 
kahjulik ega oleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga;

2. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika on ELi 2020. aasta strateegia elluviimisel 
võtmetähtsusega ning et hea iseseisev ühtekuuluvuspoliitika on ELi eduka ühise 
tegutsemise eeltingimus, kuna see aitab tõhusalt kaasa selle strateegia eesmärkide 
saavutamisele piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning võimaldab ühendada strateegilised 
eesmärgid ja kohalikud vajadused kohapealse potentsiaaliga; rõhutab, et 
ühtekuuluvuspoliitika aitab oma horisontaalse iseloomuga saavutada kõiki ELi 2020. aasta 
strateegia eesmärke – arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu – ning see peaks 
peegelduma ka 2013. aasta järgses mitmeaastases finantsraamistikus; rõhutab, et on vaja 
saavutada ka need eesmärgid, mis sisalduvad Lissaboni lepingus, kuid mitte ELi 2020. 
aasta strateegias, ning tuleks täpsustada ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide suhet teiste 
eesmärkidega; toetab komisjoni püüdluses optimeerida olemasolevate vahendite vahelise 
sünergia ärakasutamist;

3. peab majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust põhiliseks eeltingimuseks
konkurentsivõime eesmärgi saavutamisel, eeskätt majanduskasvu ja töökohtade loomise 
edendamise kaudu;

4. juhib tähelepanu sellele, et majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuspoliitika edu on ELi 27 
liikmesriigi 271 piirkonnas selgelt näha, ning märgib, et selle olulised eeldused on 
subsidiaarsuse põhimõtte, partnerluse põhimõtte ja mitmetasandilise valitsemise 
rakendamine; kinnitab oma seisukohta regionaalpoliitika parimate tavade kohta, nagu see 
on esitatud Euroopa Parlamendi 24. märtsi 2009. aasta resolutsioonis parimate tavade 
kohta regionaalpoliitikas ja takistuste kohta struktuurifondide kasutamisel1;

5. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika (mis on kõige suurema eelarvega) Euroopa lisandväärtus 
on vaidlustamatu, kuna see poliitika kujutab endast hästitoimivat mehhanismi Euroopa 
eesmärkide levitamiseks ja on aastakümneid olnud üks tähtsamaid, silmapaistvamaid ja 
edukamaid poliitikavaldkondi, mis suudab luua sünergiat Euroopa teiste sisepoliitika 
valdkondade vahel;

6. juhib tähelepanu sellele, et nüüdisaegne ühtekuuluvuspoliitika peab tegelema vajalike 
struktuurireformidega ja olema valmis kõikide ELi piirkondade ees seisvate uute 
ülesannete lahendamiseks; peab seepärast vajalikuks seada järgmised prioriteedid:

                                               
1 ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 38.
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– me vajame jätkusuutlikku majanduskasvu, millel oleks nii linna- kui ka 
maapiirkondades positiivne mõju tööturule;

– me vajame arukat, tõhusat ja moodsat infrastruktuuri (transport, side, vesi ja 
kanalisatsioon, prügimajandus, energeetika);

– me asetame ühtekuuluvuspoliitikas rohkem rõhku järgmiste valdkondade toetamisele:

i) teadus- ja arendustegevusel ning innovatsioonil põhinev arukas kasv, samuti info-
ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine;

ii) haridus, koolitus, ja täiendusõpe;

iii) tööhõive;

iv) linnade integreeritud areng (sealhulgas nt hoonete energiatõhususe suurendamine);

v) sotsiaalse mõõtme tugevdamine, sh üldhuviteenused, ja demograafiliste muutustega 
seotud küsimused;

vi) väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted kui piirkondade majandusliku ja 
sotsiaalse arengu tõukejõud;

vii) kliimamuutuse eesmärgid,

viii) tõsiste looduslike ja demograafiliste piirangutega piirkonnad, nt kõige 
põhjapoolsemad piirkonnad, kus on väga väike asustustihedus, ning saared, 
piiriülesed ja mägipiirkonnad;

ix) paremini integreeritud ja tasakaalustatud piirkondlike majandusstruktuuride 
loomine kui harmoonilisema majandus- ja sotsiaalarengu garantii,

7. juhib tähelepanu asjaolule, et parema konkurentsivõime saavutamise vahendid sõltuvad 
iga piirkonna eripärast, kaasa arvatud selle arengutasemest, ning seepärast tuleb 
liikmesriikidele ja piirkondadele anda piisavalt vabadust neile kõige paremini sobiva 
poliitika valikuks;

8. on seisukohal, et Euroopa Sotsiaalfond peab jääma ühtekuuluvuspoliitika lahutamatuks 
osaks ja seda tuleb tugevdada; nõuab ühtekuuluvuspoliitika ja maaelu arengu meetmete 
paremat koordineerimist Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raames, et kasutada vahendeid nii tõhusalt kui 
võimalik, võttes arvesse iga piirkonna eripära ja lähenemise probleeme, kuid samuti 
asjakohaselt kaasates maapiirkonnad;

9. on seisukohal, et kõiki territoriaalse koostöö vorme (piiriülene, piirkondadevaheline ja 
riikidevaheline) ja neile eraldatud eelarveid tuleb tugevdada;

10. nõuab Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kõige vähem arenenud ja kõige ebasoodsamas 
olukorras piirkondade eriti tugevat toetamist solidaarsuse põhimõtet järgides (esimene 
eesmärk); rõhutab ühtlasi tugeva teise eesmärgi vajalikkust enam arenenud piirkondade 
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jaoks ning vajadust üleminekueeskirjade järele; on seisukohal, et harmoonilise ja 
tasakaalustatud arengu tagamiseks kõikides ELi piirkondades peab ühtekuuluvuspoliitika 
hõlmama kogu ELI territooriumi;

11. juhib tähelepanu asjaolule, et esineb oluline künniseefekt nende piirkondade, kes on 
ühtekuuluvuse eesmärgi järgi abikõlblikud, ja teiste piirkondade vahel, ning on 
seisukohal, et seda efekti tuleks vähendada;

12. rõhutab, et eduka ja tugevdatud ühtekuuluvuspoliitika teostamiseks on vaja piisavat 
rahastamispaketti, mis ei tohi mingil juhul olla väiksem kui käimasoleval, ajavahemikku 
2007–2013 hõlmaval programmiperioodil;

13. tuletab meelde, et peamine kriitika ühtekuuluvuspoliitika suunas on seotud selle eeskirjade 
keerukusega; rõhutab, kui tähtis on selle poliitika eeskirju ja korda lihtsustada ning 
keerukust ja halduskoormust vähendada, et tagada läbipaistvam ja tõhusam vahendite 
eraldamine linnadele, omavalitsustele ja piirkondadele, ning samal ajal peaks kontrolli 
sagedus olema proportsionaalsuse põhimõtet järgides kooskõlas rikkumiste ohuga;

14. rõhutab, et mitmesuguste finantsinstrumentide – näiteks toetused, laenud või käibefondid 
– parem kombineerimine võib soodustada vahendite tulemuslikumat kasutamist; julgustab 
kohalikke ja piirkondlikke ametivõime kasutama maksimaalselt komisjoni poolt
kasutusele võetud finantskorralduse ja tehnilise toe vahendeid, et edendada 
investeeringuid kohalikul ja piirkondlikul tasandil;

15. rõhutab vajadust tugevdada avaliku hanke parema kasutamisega struktuurifondide 
soodustavat mõju; rõhutab sellega seoses, et vähese keskkonnamõjuga avaliku hanke (nn 
rohelise hanke) eeskirju tuleks edasi arendada ja rakendada; julgustab komisjoni ja 
liikmesriike toetama rohkem kommertskasutusele eelnevate hangete kasutamist, et 
panustada rohkem teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni Euroopa Liidus;

16. nõuab, et kulutuste kontrollimine peab edaspidi toimuma sujuvamalt ja keskenduma 
rohkem saavutatud tulemustele, et abisaajatele ei pandaks liigset halduskoormust;

17. rõhutab, et eelnevalt kokku lepitud tingimuslikkus ühtekuuluvuspoliitikaga otseselt seotud 
valdkondades ja asjakohased tulemuste näitajad tuleks töötada välja nii, et need 
võimaldaksid piirkonna poliitika parandamist ja avatumat arutelu ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks;

18. märgib, et viieaastane periood on liiga lühike, kuna loamenetlused oleksid liiga pikad ja 
vahendeid ei oleks võimalik tõhusalt kasutada; juhib tähelepanu tõsiasjale, et 
seitsmeaastane periood on ennast varem õigustanud ja periood ei tohiks mingil juhul olla 
lühem; rõhutab, et seitsmeaastane või pärast 2020. aastat isegi pikem mitmeaastase 
finantsraamistiku periood kindlustaks tulemuslikkuse; rõhutab, et periood peaks olema 
selline, et finantsprioriteetide kavandamine kattuks parlamendi ja komisjoni ametiajaga;

19. rõhutab, et kaasfinantseerimine ning n+2 või n+3 reegel peaksid säilima ning suurendada 
tuleks paindlikkust ebatavaliste olukordade puhuks, mis võivad tekkida järgmisel 
programmiperioodil; on seisukohal, et kaasrahastamine peaks järgmisel 
programmiperioodil jääma üldjoontes samaks nagu praegusel perioodil; rõhutab, et ehkki 



PE454.403v02-00 6/7 AD\855194ET.doc

ET

vahendite kasutamisel peaks olema tagatud mõningane paindlikkus, peaksid selle eeskirja 
rakendamise tulemusel vabanenud vahendid jääma ühtekuuluvuse eelarvesse ja neid ei 
tohiks tagastada liikmesriikidele;

20. juhib tähelepanu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika raamistikus eraldatavaid fondide 
vahendeid ei tuleks ära kasutada „karistusvahendina” stabiilsuse ja majanduskasvu paktiga 
seoses; rõhutab, et see oleks kahjulik piirkondadele ja ELi liikmesriikidele, keda see 
puudutab, ning ELile ning et niisuguste meetmetega koheldaks liikmesriike ja piirkondi 
ebavõrdselt, kuna kõige vaesemaid karistataks kõige enam;

21. juhib tähelepanu asjaolule, et tingimuslikkuse eeskirjade kehtivus peaks piirduma 
ühtekuuluvuspoliitika meetmete ja vahendite raamistikuga;

22. nõuab ettepaneku esitamist rangemate rahaliste karistuste kehtestamiseks liikmesriikidele, 
mis ei järgi stabiilsuse kriteeriumeid, ning soovitab seepärast sätestada suurema 
automaatsuse;

23. on seisukohal, et piirkondade toetamisele lisaks muudab ühtekuuluvuspoliitika ELi nendes 
piirkondades ka nähtavamaks, ning juhib tähelepanu asjaolule, et parem nähtavus 
piirkondades teeks Euroopa tegevuse lisandväärtuse veelgi selgemini nähtavaks;

24. rõhutab eriti asjaolu, et ühtekuuluvuspoliitika, et mis on korraga arukas, jätkusuutlik ja 
kaasav, mängib väga olulist rolli ELi 2020. aasta strateegias ning võib – nagu kõik 
poliitikavaldkonnad – anda panuse nende eesmärkide saavutamisse; märgib, et see näitab 
veel kord ühtekuuluvuspoliitika tähtsust tervikuna ja selle mitmesse eelarverubriiki 
hajutamise vastuvõetamatust, sest ühtekuuluvuspoliitikal peaks olema ELi eelarves oma 
rubriik.



AD\855194ET.doc 7/7 PE454.403v02-00

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 27.1.2011

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

40
1
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie 
Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, 
Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás 
Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, 
María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela 
Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia 
Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Wojciech Michał 
Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, 
Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Kerstin 
Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Karima Delli, Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, James Nicholson, 
Elisabeth Schroedter

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

Edvard Kožušník, Norica Nicolai, Jan Zahradil


