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Sissejuhatus 

Käesolevas töödokumendis püütakse visandada rakendusaruande eesmärk, selgitada võetud 
lähenemisviisi ja metoodikat, mida raportöör kavatseb kasutada. Käesolev dokument sisaldab 
põhiküsimusi, mida tuleks raporti projektis analüüsida, ja raportööri esialgseid vastuseid neile 
küsimustele.

 Raporti eesmärk ja rakendusala

Euroopa Parlamendi eesmärk on laiendada seitsmendal ametiajal oma tegevust ja suurendada 
oma mõju rakendamise valdkonnas. Iga parlamendikomisjon võib koostada rakendusraporti, 
st raporti ELi õigusaktide ülevõtmise kohta riigisisesesse õigusesse ning ülevõetud 
õigusaktide rakendamise ja jõustamise kohta liikmesriikides.

Ühtekuuluvuspoliitika puhul koosneb õiguslik raamistik vahetult kohaldatavatest määrustest, 
mille rakendusmeetmed on hõlmatud komisjoni määruse ja komisjoni otsustega, mida 
Euroopa Parlamendile ei esitata.

Raportöör teeb ettepaneku, et ühtekuuluvuspoliitika eelseisva läbivaatamise kontekstis tuleks 
rakendusraportites analüüsida, kas õigusakti kohaldatakse liikmesriikides nõuetekohaselt.

Kuuendal ametiajal koostas parlamendikomisjon rakendusraporti (raportöör Miroslav 
Mikolášik) struktuurifondide määruse rakendamise kohta 2007–2013 ning riiklikke 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja rakenduskavu käsitlevate läbirääkimiste tulemuste kohta. 
Uus raport keskendub innovatsiooni teemale rakenduskavade suunistes.

Algatusraportil on kaks eesmärki: esiteks analüüsitakse selles, kuidas liikmesriigid ja 
piirkonnad on oma riiklikes strateegilistes raamistikes ning rakenduskavades järginud 
ühenduse strateegiliste suuniste 2007–2013 näidisraamistikku ja eriti suunist 1.2 teadmiste ja 
innovatsiooni edendamise kohta majanduskasvu huvides. Teiseks analüüsitakse raportis 
ühtekuuluvuspoliitika ning teadmisi ja innovatsiooni käsitlevate raamprogrammide 
(teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmes raamprogramm ning konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogramm) koostoimet.

ELi, riiklikud ja piirkondlikud rahastamiskavad on mõnikord kooskõlastamata. Siiski tuleb 
ära märkida, et nii ELi ühtekuuluvuspoliitika kui ka teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni poliitika täidavad sama otstarvet: Euroopa Liidu oluliste probleemide 
lahendamine ning majanduskasvul, sotsiaalsel vastutusel ja säästval arengul põhineva ELi 
mudeli toetamine. Üks kolmest ühtekuuluvuspoliitika eesmärgist on julgustada innovatsiooni, 
ettevõtlust ja teadmisi. 

 Hindamine ja metoodika

1993. aastast alates on koostatud arvukalt komisjoni teatisi ning Euroopa Parlamendi 
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uuringuid ja raporteid teadus- ja arendustegevuse poliitika ja ühtekuuluvuspoliitika koostoime 
kohta. Algatusraporti koostamisel kavatseb raportöör võtta arvesse mitmeid asjakohaseid 
dokumente, millest enamikku saab juba loetleda töödokumendis.
Regionaalarengukomisjoni raportid (kuues ametiaeg)

 Raport tulevase regionaalpoliitika panuse kohta Euroopa Liidu 
innovatsioonisuutlikkuse suurendamisse (raportöör Mieczysław Edmund Janowski, 
UEN);

 raport struktuurifondide määruse rakendamise kohta 2007–2013 ning riiklikke 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja rakenduskavu käsitlevate läbirääkimiste 
tulemuste kohta (raportöör Miroslav Mikolášik, PPE-DE).

Euroopa Parlamendi tellitud uuringud

 ELi seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi, konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi ning struktuurifondide vaheline koostoime (2007);

 liikumine Euroopa teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika 
territorialiseerimise suunas (2009).

Eduaruanded ühtekuuluvuse kohta: viiendas eduaruandes majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse kohta rõhutati teatavate sektorite ja majanduse ümberstruktureerimise suurt 
rolli regionaalarengus. Kuuendas eduaruandes väidetakse, et loomingulisusel ja innovatsioonil 
on tähtis piirkondlik mõõde.

Kõige olulisemad komisjoni teatised

2006. aasta lõpust kuni 2008. aasta maini, kui lõppes rakenduskavade heakskiitmise menetlus, 
rõhutati mitmetes komisjoni teatistes, et ühtekuuluvuspoliitikas hakatakse tähelepanu 
pöörama Lissaboni strateegiaga seotud eesmärkide saavutamisele, säilitades seejuures selle 
esmase eesmärgi vähendada ebavõrdsust liikmesriikide ja piirkondade vahel.

 KOM(2007) 474. Euroopa piirkondade konkurentsivõime parandamine 
teadusuuringute ja innovatsiooni kaudu – Panustamine suuremasse kasvu ning 
arvukamatesse ja parematesse töökohtadesse

 KOM(2007) 798. Majanduskasvu ning tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegia 
rakendamine liikmesriikides ja piirkondades ELi ühtekuuluvuspoliitika kaudu 
ajavahemikus 2007–2013

 KOM(2008) 301. Teatis programmiperioodiks 2007–2013 kavandatud 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja programme käsitlevate läbirääkimiste tulemuste 
kohta

 KOM(2009) 617. 20. aastaaruanne struktuurifondide rakendamise kohta (2008)

Teatis programmiperioodiks 2007–2013 kavandatud ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja 
programme käsitlevate läbirääkimiste tulemuste kohta võimaldab heita pilgu sellele, kuidas 
liikmesriigid on mõistnud ja järginud ühtekuuluvuspoliitika strateegilisi suuniseid riiklike 
strateegiliste võrdlusraamistike ja vastavate rakenduskavade koostamisel, mida on kohandatud 
nii, et need vastaksid liikmesriikide konkreetsetele iseärasustele ja vajadustele. Seega näitab 
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väljakujundatud strateegiline poliitika, et kõik liikmesriigid, sealhulgas Euroopa Liiduga 
viimati ühinenud riigid, on teinud ühiseid jõupingutusi, et suunata investeeringud Lissaboni 
strateegiaga seotud eesmärkidesse.

Euroopa piirkondade konkurentsivõime parandamine teadusuuringute ja innovatsiooni kaudu 
– praktilised suunised ELi rahastamisvõimaluste kasutamiseks teaduse ja innovatsiooni alal: 
suuniste eesmärk on kolme rahastamisallika ja nende kombineerimise võimaluste kirjeldamise 
kaudu aidata võimalikel abisaajatel määrata kindlaks nende jaoks kõige sobivam 
rahastamiskava. Samuti rõhutatakse riiklike ja piirkondlike ametiasutuste rolli kõnealuste 
vahendite parima kasutamise tagamisel. 

Lisaks eespool toodule võtab raportöör samuti arvesse taustatööd, mida on teinud Euroopa 
Liidu teadus- ja tehnikauuringute komitee ning Euroopa julgeolekualase teadustöö 
nõuandekogu 2007. aastal, ning ootab komisjoni talituste töödokumendi lõpetamist, mida 
praegu koostatakse ja kus on toodud konkreetsed näited koostoime kohta.

Taustteave

 Tähelepanu teadus- ja arendustegevusel ning innovatsioonil

Ühtekuuluvuspoliitika püüab saavutada kolme põhieesmärki, millest üks on julgustada 
innovatsiooni, ettevõtlust ning teadmistepõhise majanduse kasvu teadustegevuse ja 
innovatsioonialase suutlikkuse, kaasa arvatud uute side- ja infotehnoloogiate kaudu.

Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon aitavad Euroopa Liidul saavutada 
majanduskasvuga seotud eesmärke. Seetõttu on ühtekuuluvuspoliitika eesmärk ka 
investeerimine, mis tugevdab ELi pikaajalist konkurentsivõimet, näiteks ettevõtlusse, VKEde 
juurdepääsu rahastamisele, inimkapitali, side- ja infotehnoloogiasse, rohelisse tehnoloogiasse 
ja energiatõhususse. Seetõttu on ühtekuuluvuspoliitika seotud Lissaboni strateegiaga. 
Suuremat tähelepanu pööratakse ajavahemikul 2007–2013 innovatsioonile, mille jaoks on ette 
nähtud 86 miljardit eurot. 

Samuti on oluline mõista kahe peamise rahastamisallika – seitsmenda raamprogrammi ja 
struktuurifondide – eri tegevuskontekste. Seitsmenda raamprogrammi puhul on 
rahvusvaheline koostöö üldnorm. Seevastu struktuurifondide puhul on rahvusvaheline 
koostöö (territoriaalse koostöö eesmärgi kaudu) erand ja kavade koostamine liikmesriikides 
normiks. 

 Ühtekuuluvuspoliitika ning teadmiste ja innovatsiooni raamprogrammide 
koostoime ning ELi rahastamiskava lisandväärtus

Ühenduse strateegiliste suuniste suunises 1.2 teadmiste ja innovatsiooni edendamise kohta 
majanduskasvu huvides on sätestatud, et koostoime ühtekuuluvuspoliitika ja 
raamprogrammide vahel on äärmiselt oluline, et teadusuuringud ja ühtekuuluvuspoliitika 
üksteist piirkondlikul tasandil tugevdaksid. Peale selle mängib ühtekuuluvuspoliitika kahte 
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rolli: lihtsustada piirkondlike innovatsioonistrateegiate ja tegevuskavade rakendamist ning 
suurendada innovatsiooni- ja teadusuuringute alast suutlikkust piirkondades.

 Raporti mõju ja poliitiline kaal

2009. aastal on nii EL kui ka liikmesriigid praeguse majanduskriisi kontekstis tunnustanud 
vajadust suurendada ELi konkurentsivõimet ühtekuuluvuspoliitikasse ja selle 
toimimismehhanismidesse investeerimise kaudu.

Peale selle peab parlament esitama oma seisukoha arutelu käigus ühtekuuluvuspoliitika 
tuleviku üle. Arutlusele tulevad võimalikud parandused, mis põhinevad vastavatel 
hinnangutel.

Raportööri esialgsed märkused

Raportöör on veendunud, et raporti keskmes peab olema uuring innovatsiooni jaoks eraldatud 
struktuurifondide lisandväärtuse kohta. Uurime majanduskasvu võimalusi ja võimalusi, mille 
puhul koostoime võib sellele kaasa aidata. 

– Analüüs innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevuse rahastamise kohta 
rakenduskavades: selleks et mõista täielikult koostoime potentsiaali, tuleb aru saada sellest, 
kuidas suuniseid on rakenduskavades ellu viidud. 

– Analüüs struktuurifondide ja seitsmenda raamprogrammi ning konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi koostoime kohta: raportöör soovib käsitleda ELi 
rahastamisallikate kombineerimise eri viise, sealhulgas kombineeritud rahastamine, täiendav 
või järjestikune rahastamine ning mitmeotstarbeline rahastamine ühe klastri või võrgustiku 
piires.

Menetlus

Käesolev töödokument on aluseks arutelule, mis toimub regionaalarengukomisjoni 
2009. aasta detsembri koosolekul. See ei sisalda raportööri seisukohtade täielikku analüüsi, 
mis esitatakse raporti projektis.

Raportöör kutsub kõiki regionaalarengukomisjoni liikmeid võtma aktiivselt osa detsembris 
toimuvast arutelust ja esitama omapoolseid ideid, seisukohti ja ettepanekuid.


