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ESITAJA: Lambert van Nistelrooij (PPE), regionaalarengukomisjon 
„Piirkondliku ja kohaliku tasandi koostöö tõhustamine ELi regionaalpoliitika 
edendamise kaudu ülemaailmsel tasandil“ (eelarverida 13 03 23)

MÄRKUSED:
Eesmärk on jätkata ja tugevdada 2009. aastal algatatud katseprojekti „Piirkondliku ja 
kohaliku tasandi koostöö tõhustamine ELi regionaalpoliitika edendamise kaudu 
ülemaailmsel tasandil“.

PÕHJENDUS:
Ühtekuuluvuspoliitika rahvusvaheline mõõde arenes märgatavalt 2009. aastal ja 2010. aasta 
alguses. See tulenes suures osas Euroopa Parlamendi katseprojekti ressurssidest saadud 
lisavõimalustest. Esialgset katseprojekti on märkimisväärselt edukalt rakendatud ja seetõttu 
soovib regionaalarengukomisjon jätkata projekti, laiendada selle kohaldamisala ja keskenduda 
eelkõige piirkondliku juhtimise arendamisele, olemasolevate koolitusprogrammide 
korraldamisele poliitika kujundamise ja strateegilise planeerimise alusel, samuti 
kontrollimehhanismidega seotud menetluslikele küsimustele ja heale haldusjuhtimisele.

ESITAJA: regionaalarengukomisjoni roheliste fraktsiooni liikmed
Makropiirkonna strateegia tundmine

MÄRKUSED:
Läänemerega seoses kasutusele võetud makropiirkonna strateegia annab uudse võimaluse 
arendada Euroopa integratsiooni Euroopa valgalade kaudu. Muud arendatavad projektid 
hõlmavad Doonaud, Alpe, Vahemere lääneosa, Atlandi kaart.

Teistel piirkondadel on oluline teada Läänemerega saadud kogemusi, et teiste projektide 
juures oleks võimalik neist kogemustest õppida ja võtta neid tulevases ühtekuuluvuspoliitikas 
arvesse. 

Soovitatav tegevus: 

1. Korraldada Läänemere piirkonnas avalik sündmus, et tutvustada 
Läänemere lähenemist ja makropiirkonna põhimõtteid kõigile 
huvitatud Euroopa piirkondadele. 200 000 €

2. Korraldada Brüsselis makropiirkonna tegevusega seotud riiklikele 
ja piirkondlikele ametiasutustele seminar projektide toetamiseks.

150 000 €

3. Koostada ja avaldada raamdokument makropiirkondade kohta.
150 000 €

Katseprojekt kokku: 500 000 €
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ESITAJA: Tamás Deutsch, regionaalarengukomisjon
Selliste Euroopa piirkondade vahelise abipartnerluse raamistik, kus majandusliku 
arengu ja SKP näitajate erinevused on kõige suuremad

MÄRKUSED:
Projekti üldised eesmärgid on järgmised:
1) Luua raamistik kahepoolseks partnerluseks parimate kogemuste edasiandmise 
eesmärgil äris ja majanduses 50 kõige enam arenenud Euroopa piirkonnalt 20 kõige vähem 
arenenud Euroopa piirkonnale. Projektis osalevate piirkondade kindlaksmääramise statistiline 
alus on SKP ühe elaniku kohta. 
2) Tehnilise abi ja oskusteabe edasiandmise konkreetne vorm majanduses ja äritegevuse 
arendamises on konsultatsioonid, õppekülastused, töörühmad, koolituskursused või 
sotsiaalsed üritused. Tähtsamad teemad peavad hõlmama peamiselt kogemusi ELi rahaliste 
vahendite (regionaal- või ühtekuuluvusfondid, ühinemiseelne abi, maaelu areng) kasutamisel, 
osalemist uurimis- ja raamprogrammides, VKEde rakendusmeetmete rakendamist ja 
dünaamilisuse loomist piirkondlikel tööturgudel.
3) Projekti sihtrühmad on kohalikud ametiasutused, VKEd, VVOd, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, erialaorganisatsioonid ja -liidud.

Nende kolme aspektiga saavutatakse järgmised eesmärgid:
– luuakse uued sõsarpiirkonnad, mis aitab muuta ELi regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika 
tulemuslikumaks; 
– edendatakse olemasolevate ELi rahaliste ja muude vahendite asjakohast kasutamist
kõige vähem arenenud ELi piirkondades;
– kaasatakse kõige enam arenenud piirkonnad ühtekuuluvuspoliitika algatustesse. 

Võtmesõnad: 
ELi regionaalpoliitika, ELi struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfondid, maaelu areng, VKEd, 
majanduskriis

ESITAJA: regionaalarengukomisjoni roheliste fraktsiooni liikmed
Struktuurifondide partnerluspõhimõtte rakendamine

MÄRKUSED:
Struktuurifondide partnerluspõhimõtte rakendamine

Struktuurifondide üldmääruse artikli 11 kohaselt peavad partnerid olema seotud 
struktuurifondide programmide ettevalmistamise, rakendamise, järelevalve ja hindamisega. 
Kogemused näitavad, et partnerluspõhimõtte üldine rakendamine tundub olevat aastatega 
paranenud. Samas on endiselt suuri takistusi, mis erinevad riigiti ja mõnikord ka riigisiseselt. 
Katseprojekti eesmärk on algatada kogemuste vahetus partnerluspõhimõtte rakendamise,
takistuste ja sellega seotud probleemide ning tegevusjuhendi üle. Erilist tähelepanu pööratakse 
kogemustele, mille on omandanud majanduspartnerid ja tööturu osapooled ning muud 
organid, kes esindavad kodanikuühiskonda, keskkonnapartnereid, valitsusväliseid 
organisatsioone, ning meeste ja naiste võrdõiguslikkust edendavad organid.



PE445.640v01-00 4/8 DT\822598ET.doc

ET

Käsitletavad teemad on järgmised:
- kavandamise, rakendamise ja hindamisega seotud konsultatsiooni/osalemiskava 

koostatakse kohe alguses ja selle eesmärgid lepitakse kokku asjaomaste partnerite 
vahel;

- kuidas pädevad asutused (eelkõige juhtimis- ja järelevalvekomisjonid) on võtnud 
partnerluspõhimõtet oma ettepanekutes ja aruannetes arvesse;

- kõigile partneritele antakse tehnilist abi kõigis tegevusprogrammides suutlikkuse 
arendamiseks, kooskõlastamiseks ja esitamiseks, et nad võiksid oma ülesandeid 
täita;

- partneritele tuleb anda vastutus menetluste eest, mille kohaselt nad valivad oma 
liikmed juhtimiskomiteesse ja muudesse nõuandvatesse kogudesse, tuginedes 
huvile, representatiivsusele ja avatusele uute, sihtotstarbeliste ja innovaatiliste 
tegurite suhtes;

- partnerid kaasatakse projektivaliku kriteeriumide koostamisse algusest peale;
- partnerlus peab olema kriteerium fondidest rahastavatele projektidele;
- konkreetsed kogemused riikidevahelises partnerluses.

Tegevus: 
- töörühmad ja seminarid, 
- tegevuseeskirja väljatöötamine; 
- partnerlust edendavate juhtpiirkondade võrgustiku algatamine. 

ESITAJA: Tamás Deutsch, regionaalarengukomisjon
ELi struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi arenguga seotud üleeuroopaline pädevuse 
ja asjatundlikkuse platvorm Euroopa piirkondadele, sealhulgas makropiirkondadele 
(Doonau ja Läänemeri)

MÄRKUSED:
Projekti üldised eesmärgid on järgmised:
1) töötada välja ühine platvorm juurdepääsu võimaldamiseks piirkondlikule pädevusele;
2) töötada välja pädevuskaardid, mis annavad ülevaate iga piirkonna (sealhulgas 
makropiirkondade) ELi struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi projektidest;
3) toetada pädevuse ja projektiteabe käsitlemist puudutavate uute lahenduste parandamist ja 
väljaarendamist, samuti luua võrgustikke.

Nende kolme aspektiga saavutatakse järgmised eesmärgid:
– piirkondade vahel on kergem arendada uut koostööd, kuna pädevused on paremini 
nähtavad ja kättesaadavad;
– ELi poliitika, regionaalpoliitika, ärivaldkonna ja valitsusväliste organisatsioonidega 
seotud strateegiliste otsuste tegemist on võimalik parandada, kuna pädevuste ja 
projektitulemuste kohta saadakse paremat teavet; 
– projektide tulemuste kommertskasutust on võimalik toetada tööstuse juurdepääsu 
parandamisega; 
– positsioneerimist on võimalik tõhustada, kuna see tugineb nähtavatele pädevustele; 
– ELi regionaalpoliitika ja selle rahastamise läbipaistvuse tugevdamine.
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Võtmesõnad: 
ELi regionaalpoliitika, ELi struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfondid, Läänemere ja Doonau 
strateegia, Ungari eesistumine ELis 2011. aastal, piirkondlik ja majanduslik areng, 
läbipaistvus

ESITAJA: Elie Hoarau
Katseprojekt – Programm taastuvenergia arendamiseks äärepoolseimates piirkondades 

MÄRKUSED:
Taastuvenergia arendamine ja uute taastuvenergia tootmisviiside otsimine äärepoolseimates 
piirkondades võib osutuda kogu Euroopa Liidule suurt kasu toovaks. 

Energiatootmist äärepoolseimates piirkondades iseloomustab täielik isoleeritus 
energiasüsteemidest (olukord on veelgi tõsisem saarestikupiirkondades), piiratud maht 
energiavarustuse osas ning suur sõltuvus ühest fossiilkütuseallikast. See ainulaadne olukord 
annab tunnistust nende territooriumide suurest haavatavusest mandriga võrreldes ja õigustab 
sekkumist konkreetse ühenduse katseprojekti kujul selles valdkonnas.

Ka suurendavad kliimamuutused kindlasti fossiilkütustele tugineva traditsioonilise 
energiatootmise kulusid ning süvendavad ebakindlust energiaga varustatuse tingimuste osas.
Teisalt ei saa äärepoolseimad piirkonnad oma turgude eriomaduste tõttu kasu ühtse turu 
väljaarendamise seisukohalt kasulikust elektri- ja gaasituru liberaliseerimisest. 

Äärepoolseimatel piirkondadel on suur potentsiaal taastuvenergia valdkonnas, kuna neil on 
palju loodusressursse (tuul, tõusud ja mõõnad, päike, vulkaanid), mis soodustavad energia 
saamist oma allikatest ning fossiilkütuste tarbimise ja sellest sõltumise vähendamist. Kuna 
äärepoolseimates piirkondades teostatavad projektid on strateegiliselt olulised ja väga 
kulukad, eeldab selle potentsiaali väljaarendamine mitte ainult ühenduse jätkuvat rahalist 
tuge, vaid ka asjatundlikku katseprojekti, mis võimaldaks anda paljudele muudele Euroopa 
piirkondadele võimaluse seda tüüpi arendust järgida.

ESITAJA: Elie Hoarau
Katseprojekt — Saarealadel roostikufiltrite väljatöötamise programm 

MÄRKUSED:
Mandril asuvates maapiirkondades juba probleemiks kujunenud olmeheitvee puhastamine on 
äärepoolseimates piirkondades väljaspool linnaalasid muutunud ülesaamatult keeruliseks.
Siiani on kogukondades, mille suurus on alla 2000 inimekvivalendi, kasutatud 
mitterahuldavaid puhastuslahendusi. Aktiivmuda kasutavad väikesed veepuhastusjaamad 
võivad teoorias toota hea kvaliteediga heitvett, kuid neid on ühelt poolt keeruline töös hoida ja 
nende elektromehhaanilised seadmed kuluvad kiiresti ja neid on vaja uuendada, teisalt tuleb 
pidevalt tegelda suure mudakoguse tootmisega.
Ka toodavad segaveele sobivad setitid parimal juhul orgaanilist ainet kuni 50%, aga nad ei 
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suuda tagada piisava kvaliteediga väljavoolu, kui seda täiendavalt aeroobselt ei töödelda. Ja 
kui muda (reoaine) tase jõuab 50%-ni kogumahust, tuleb see eemaldada. Seejärel tuleb 
reoaine saata suuremasse puhastusjaama, kus seda töödeldakse selle mõju vähendamiseks, 
kuid sellega suurendatakse „normaalset mudatootmist” vastuvõtvas puhastusjaamas.
Oluline on äratada äärepoolseimates piirkondades ja saarealadel rohkem huvi roostikufiltrite 
vastu, kuna neil on parim tootlikkuse ja tegevuskulude suhe.

ESITAJA: László Surján, (PPE) regionaalarengukomisjoni nimel 
Liikumine ühtse piirkondliku identiteedi ja Doonau makropiirkonna rahvaste 
lepitamise suunas

MÄRKUSED: 
Noortele tuleb korraldada koolitusprogramme ja seminare, mille eesmärk on rõhutada Doonau 
makropiirkonnas elavate rahvaste ühtset piirkondlikku identiteeti. Ühiskonnaõpetuse ja 
kultuurivahetuse võimaluste kaudu aitavad need programmid tagada kooseksisteerimine, mis 
on suunatud edumeelsele ja jätkusuutlikule Euroopa tulevikule. Seega edendab katseprojekt 
asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust, sh eelkõige meetmeid, mille 
eesmärk on edendada kogukondade ühtekuuluvustunnet ja rõhutada riikidevahelise koostöö 
lisandväärtust. 
Abikõlbulik piirkond on Doonau makropiirkond ja naaberriigid kooskõlas Euroopa 
naabruspoliitikaga. Vahendite saamiseks sobivad programmid kaasavaid osalejaid vähemalt 
kolmest piirkonna liikmesriigist.

ESITAJA: Ramona Nicole Mănescu (ALDE), regionaalarengukomisjon

Ühtekuuluvuspoliitika programmide teostamises osalevate kohalike ja piirkondlike 
osaliste koolitus- ja liikuvuskava

MÄRKUSED:
Menetluslikud vead, nõrk kontroll ja madal toetuste vastuvõtmise määr tuleneb peamiselt 
sellest, et ELi rahaliste vahendite halduse eest vastutavad kohalikke ametiasutusi ja töötajaid 
ei koolita kohapeal tulemuslikult. Kohtadel koolitust läbi viivate koolitajate võrgu loomine 
suurendab selle poliitika kulutasuvust ja tõhusust.

Struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi programmide juhtimisega ELis (eriti uutes 
liikmesriikides) seotud kohalikele osalejate abistamiseks ja toetamiseks peaks Euroopa 
Parlament esitama koolitus- ja liikuvuskava ettepaneku, mis võimaldaks neil osalejatel 
tugevdada oskusi programmide juhtimisel ja vahetada parimaid tavasid ning mõtteid 
probleemide kohta, millega nad korrapäraselt kokku puutuvad. See parandaks programmide ja 
territoriaalpoliitika üldist juhtimist ning sellega seotud institutsioonilise suutlikkuse 
arendamist.
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ESITAJAD: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo, Victor 
Boştinaru

Punkt 13 03 26 – Ettevalmistav tegevus: Koostöö edendamine Doonau piirkonnas 

Punkt 13 03 27 – Katseprojekt: Koostöö edendamine Doonau piirkonnas

MÄRKUSED:
Euroopa Ülemkogu palus 19. juunil 2009 ametlikult Euroopa Komisjonil esitada 2010. aasta 
lõpuks ELi Doonau piirkonna strateegia. See strateegia käivitatakse 2011. aasta alguses, mil 
Ungari on Euroopa Liidu eesistujariik. Strateegiaga kaasneb tegevuskava, mida arendatakse ja 
ajakohastatakse jätkuvalt liikmesriikide ettepanekuid arvestades. See katseprojekt / 
ettevalmistav tegevus on vajalik selleks, et arendada välja vajalik suutlikkus, millega 
tagatakse ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamise õige juhtimine.

ELi Doonau piirkonna strateegiat tuleks rakendada kõiki olemasolevaid Euroopa Liidu, selle 
liikmesriikide ja rahvusvaheliste finantsasutuste, samuti erakapitali vahendeid kasutades. 
Tähelepanu tuleks pöörata erinevate rahastamisvahendite paremale, tõhusamale ja 
mõjusamale kooskõlastamisele. 

Rahastamine on mõeldud Doonau piirkonnaga seotud järgmise tegevuse rahastamiseks:
– Doonau identiteedi tugevdamine koolituse ja juhtimise parandamisega;
– piirkonna sotsiaalse ja majandusliku konkurentsivõime parandamine;
– naaberriikide kaasamine, et kasutada ära Doonau piirkonna täielikku dünaamilist 
potentsiaali, nt järgmistes valdkondades: siseveeliiklus, transport, ühenduvus, keskkond, 
energia. Selliselt võiks toetada Doonau piirkonna riikide ühiste küsimuste/murede 
lahendamist.

ESITAJAD: Tamás Deutsch, regionaalarengukomisjon
Kesk- ja Kagu-Euroopa piirkondlik noorte koostöömehhanism 

MÄRKUSED:
Projekti üldised eesmärgid on järgmised:
1) tugevdada kandidaat- ja võimalike kandidaatriikide piirkondlikku integratsiooni
ELiga partnerluste loomise ja noorte osalemise edendamise kaudu;
2) luua alaline piirkondlik kodanikuühendus noori kodanikke hõlmavaks koostööks ja 
vahetuseks, kuhu kaasatakse noored Lääne-Balkani ja Kagu-Euroopa riikidest, samuti ELi 
Kesk-Euroopa liikmesriikidest;
3) teostada ühiseid teadus-, haridus, inimõiguste, keele-, kultuuri- ja spordiprojekte 
eesmärgiga luua tugevad võrgustikud kõnealuses piirkonnas;
4) institutsionaliseerida piiriülesed algatused piirkonnas, kaasates sinna noored kodanikud.

Nende kolme aspektiga saavutatakse järgmised eesmärgid:
– ELi laienemis- ja integratsiooniprotsessist mõjutatud ühiskondades vastastikuse 
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mõistmise süvendamine; 
– valmistumine strateegiliseks koostööks ühtse ELi poliitika valdkondades, mida 
rakendatakse tihedas tulevases koostöös;
– konkreetse piirkondliku kava koostamine Euroopa noorte avalikuks kaasamiseks ELi 
integratsiooniprotsessi.

Võtmesõnad: 
ELi regionaalpoliitika, noorsoopoliitika, kodanike osalemine, ELi laienemine, piirkondlik 
ning majanduslik areng, ühtsus mitmekesisuses


