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Algatusraporti eesmärk ja rakendusala

Käesolev töödokument on alus algatusraportit „ELi liikmesriikide valmisolek uue 
ühtekuuluvuspoliitika programmiperioodi tõhusaks ja õigeaegseks alustamiseks” käsitlevaks 
aruteluks. 

Raporti koostamise ettevalmistus hõlmab 23. septembril regionaalarengukomisjonis 
ekspertidega toimuvat arutelu. Raportöör on pidanud koosolekuid komisjoniga, Regioonide 
Komiteega ning korraldab ka kohtumisi liikmesriikide esindajatega. Samuti koostatakse 
lühiaruanne, et saada mitmelt liikmesriigilt teavet nende hetkeseisu kohta uue 
ühtekuuluvuspoliitika elluviimise ettevalmistustöös. Raporti projekt koostatakse neid 
esialgseid mõttevahetusi arvesse võttes.

Selle aruteluga seoses tahaks raportöör kutsuda regionaalarengukomisjoni liikmeid ja ka 
teemast huvitatud organisatsiooniväliseid sidusrühmi nimetatud algatusraporti 
ettevalmistamisele kaasa aitama. Raportöör esitab teemakohaste arutelude põhjal lõplikus 
raportis mõned soovitused.

Töödokumendis antakse algatusraporti kesksete teemade ülevaade ning tuuakse esile mõned 
konkreetsed küsimused edasiseks aruteluks. 

Taustteave

Euroopa Liit peab tulema toime keeruliste majanduslike ja sotsiaalsete probleemidega ning 
liikmesriigid ja piirkonnad näevad suurt vaeva, et majanduskriisist väljuda. Niisuguse 
majandusliku ebakindluse ajal võib ühtekuuluvuspoliitikast lähtuv rahastus olla väärtuslik 
tugi, mis aitab liikmesriikidel ja piirkondadel luua tööhõivet, suurendada konkurentsivõimet 
ja ergutada jätkusuutlikku majanduskasvu. 

Ühtekuuluvuspoliitika on täitnud oma eesmärki ja vähendanud tõhusalt ELi piirkondade 
vahelist ebavõrdsust, edendades eelnevatel programmiperioodidel Euroopa integratsiooni 
investeeringutega taristusse, töökohtadesse ja ettevõtetesse. 

Ühtekuuluvuspoliitika reform

Praeguse reformiga püütakse tugevdada ühtekuuluvuspoliitika rolli ELi peamise avaliku 
sektori investeerimispoliitika vahendina, mille eesmärk on luua stabiilne ja kaasav 
majanduskasv. 

Ühtekuuluvuspoliitika on kooskõlastatud ELi pikaajalise eelarvega, mitmeaastase 
finantsraamistikuga, mis on ette nähtud seitsmeks aastaks. Olukorras, kus kehtiva 
mitmeaastane finantsraamistiku toimimine 2013. aastal lõpeb ja uus, perioodiks 2014–2020 
ettenähtud raamistiku osas on peaaegu kokku lepitud, vaadatakse uuesti üle ka 
ühtekuuluvuspoliitika suhtes kehtivad eeskirjad. 

Eesistujariik Leedu on kinnitanud oma lubadust viia programmiperioodiks 2014–2020



DT\1002322ET.doc 3/5 PE516.969v01-00

ET

ettenähtud õigusaktide paketi üle peetavad läbirääkimised võimalikult kiiresti lõpule ning 
seega toimub Euroopa Parlamendi hääletus loodetavasti 2013. aasta sügisel. Selle põhjal saab 
Euroopa Komisjon leppida kokku riiklikes partnerluslepingutes ja rakenduskavades, et 
vahendid saaks võimalikult kiiresti eraldada.

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelised läbirääkimised on toonud kaasa tulevast 
ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevate õigusaktide mitmeid muudatusi, millest on käesolevas 
töödokumendis ülevaade antud. Parlamendil on õnnestunud leppida kokku mitmes olulises 
paketti puudutavas paranduses, mille hulka kuulub kohalik ja piirkondlik kaasatus 
kavandamis- ja rakendamisetappides, suurem paindlikkus ning keskendumine 
keskkonnaküsimustele. 

Olulised kaalutlused aruteluks

On selge, et praegu on liikmesriigid väga erinevates etappides; mõned teevad suuri edusamme 
ning saavad lähiajal komisjonile oma partnerluslepingud ja rakenduskavad esitada, samas kui 
teised on rohkem maha jäänud.

Põhjuseid võib olla palju. Kui liikmesriigid on ettevalmistustööga edasi jõudnud, vaadeldakse 
raporti projektis, missugused on olemasolevad struktuurid sellesse etappi jõudmiseks. 
Liikmesriikide puhul, kes on aeglasemalt edasi jõudnud, keskendutakse raporti projektis 
kitsaskohtadele ja probleemidele, millega nende riikide ametiasutused toime peavad tulema. 

Tehtud edusammude ulatust võib põhjendada mitmesuguste teguritega ning raporti projektis 
vaadeldakse neist mõnda järgmist.

Järeldused rakendamisest perioodil 2007–2013

Programmiperioodil 2014–2020 püüavad liikmesriigid tugineda eelneva perioodi 
kordaminekutele ning tegeleda ka ebaõnnestumiste ja raskustega, millega nad hakkama pidid 
saama. Liikmesriigid koostavad eelmise programmi analüüsi ning selle tulemused mõjutavad 
ettevalmistusetappe. On tõenäoline, et mõned liikmesriigid käsitlevad eelmist 
rahastamisperioodi teistmoodi ning see võib tähendada viivitust partnerluslepingute ja 
rakenduskavade esitamises.

Halduskorraldus

Suurus, haldussuutlikkus ja organisatsiooniline struktuur võib liikmesriigiti erineda. Kuigi 
paljude liikmesriikide ettevalmistustööd võivad tugevalt mõjutada kohalikud ja piirkondlikud 
osalejad, võib teiste riikide suutlikkus kohalikul tasandil olla piiratud. Mõni liikmesriik võib 
luua poliitilise komitee või asutuse, et jälgida konkreetselt järgmise ühtekuuluvuspoliitika 
perioodi ettevalmistusetappi. 

Poliitiline taust ja majanduslik olukord liikmesriikides

Rasked majanduslikud tingimused või keerulised poliitilised muutused mõjutavad iga 
liikmesriigi edusamme. Poliitilised ja majanduslikud raskused võivad tähendada, et 
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prioriteedid muutuvad ja ühtekuuluvuspoliitikast saab mitmes liikmesriigis veelgi tähtsam 
investeerimisvahend.

Alt üles või ülevalt alla lähenemisviis

Uued eeskirjad keskenduvad rohkem partnerlusele, sellega püütakse parandada 
ühtekuuluvuspoliitika tõhusust ja üldist edukust. Osa liikmesriike võib võtta vastu alt üles 
lähenemisviisi, mille puhul on kohalikud osalejad ulatuslikult kaasatud, osa liikmesriike võib 
aga eelistada ülevat alla lähenemisviisi, mis hõlmab riiklikke strateegiaid. 

Ühissätete määruse läbirääkimised

Perioodiks 2013–2020 ettenähtud määruses esitatakse jõulisem ja integreeritum 
ühtekuuluvuspoliitika rahastuse käsitlus, mida on peetud kiiduväärseks paranduseks. Suurem 
integreeritus toob ühtekuuluvuspoliitika elanikele lähemale ning see tagab rahastuse 
suunamise Euroopa pikaajaliste sotsiaalsete ja majanduslike probleemide lahendamisse. 
Rahastamisprogrammide koordineerituma käsitluse eesmärk on tagada, et projektidel on 
suurem mõju ja reaalsed tulemused. 

Nende muudatuste mõistmine ja nendega kohanemine võib põhjustada mõningast viivitust 
partnerluslepingute ja rakenduskavade ettevalmistamises. 

Järgnevalt on esitatud mõned peamised muudatused.

 Ühine strateegiline raamistik (ÜSR)
ÜSR-is sätestatakse ühised suunised kõikidele ELi fondidele (ERF, ESF, 
Ühtekuuluvusfond, EAFRD ja EMKF), et tagada sidusam ja koordineeritum käsitus 
eesmärgiga maksimeerida nimetatud fondide tõhusust. 

 Lihtsustamine
Kogu programmitöö protsessi lihtsustamine on väga vajalik ning üldiselt tunnustatud. 
Meetmed, millega tagada, et alates projekti valimisest kuni rakendamiseni muudetakse 
protsess taotlejate ja korraldusasutuste jaoks lihtsamaks, on oluline ja üldine uute 
õigusaktide osa. 

 Temaatiline suunitlus
Ühtekuuluvuspoliitika kooskõlastamine strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega on 
saavutatav, kui keskenduda kindlatele teemadele ja eesmärkidele. Oluline on suhtuda 
sellesse algatusse paindlikult. 

 Partnerluslepingud
Komisjoni ja liikmesriikide vahel kokkulepitud partnerluslepingutes sätestatakse riikide 
valitsuste kohustused ja prioriteedid strateegia „Euroopa 2020” elluviimiseks. Oluline on, 
et kohalikud ja piirkondlikud asutused ning muud organisatsioonid oleksid kaasatud 
kavandamise ja rakendamise kõikidesse etappidesse.

 Tingimuslikkus
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Kuigi praeguses ühtekuuluvuspoliitikas on juba olemas tingimuslikkusega seotud 
meetmed, on järgmise programmiperioodi eesmärk tõhustada rahastamise tulemuslikkust, 
seades rahastamise eelduseks teatavate kriteeriumide täitmise. Nende tingimuslikkusega 
seotud sätete poliitilise, finants- ja halduslikku mõju on reformiprotsessi käigus palju 
arutatud. 

 Rahastamisvahendid
Uute õigusaktidega soovitatud rahastamisvahendite suurem kasutamine ergutab suuremaid 
avaliku ja erasektori investeeringuid ajal, kui ressursse napib. Tuginedes nende 
kasutamisele ühtekuuluvuspoliitikast lähtuva rahastamise eelmistel perioodidel, toetatakse 
rahastamisvahendite abil investeeringuid laenude ja tagatistega jm ning soodustatakse 
paremate tulemuste tagamiseks suuremat tõhusust.

Raportöör ootab arutelu käesoleva töödokumendi üle ning peab teretulnuks 
liikmesriikide ja muude osalejate panust raporti projekti ettevalmistusetappide käigus. 


