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Sissejuhatus

Käesolevas töödokumendis kirjeldatakse lühidalt rakendusraporti otstarvet ja ulatust. 
Raportöör sõnastab ka eesmärgi ja tööhüpoteesi ning visandab peamised küsimused, mida 
tuleks asjaomases raportis analüüsida. 

Rakendusraport

Rakendusraportites analüüsitakse ELi õigusaktide siseriiklikku õigusesse ülevõtmist ning 
nende rakendamist ja jõustamist liikmesriikides. Ühtekuuluvuspoliitika puhul koosneb 
õiguslik raamistik vahetult kohaldatavatest määrustest. 

Eeltoodut arvestades kavatseb raportöör järgida regionaalarengukomisjoni varasemate 
rakendusraportite lähenemist. See tähendab, et tuleks analüüsida, kas liikmesriigid 
kohaldavad õigusakte nõuetekohaselt, ja näidata, kuidas liikmesriigid on ühenduse 
strateegilisi suuniseid mõistnud ja järginud oma riiklike strateegiliste raamistike ja 
rakenduskavade rakendamisel.

Ajend

Asjaomane raport on järjekorras kolmas. Esimene seda teemat käsitlev raport 
„Struktuurifondide määruse rakendamine 2007–2013 ning riiklikke ühtekuuluvuspoliitika 
strateegiaid ja rakenduskavu käsitlevate läbirääkimiste tulemused”1 võeti vastu parlamendi 
kuuenda koosseisu poolt (raportöör: Miroslav Mikolášik). 

Teine rakendusraport pealkirjaga „Määrusega (EÜ) nr 1080/2006 (mis käsitleb Euroopa 
Regionaalarengu Fondi) teadus- ja uuendustegevuseks ning teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi raames uurimis- ja uuendustegevuseks 
eraldatud vahendite koostoime rakendamine linnades ja piirkondades, samuti liikmesriikides 
ja liidus”2, mille raportöör oli Lambert van Nistelrooij, võeti vastu 2010. aastal.

Pärast komisjoni teatise „Ühtekuuluvuspoliitika: 2010. aasta strateegiaaruanne 2007.–2013. 
aasta programmide rakendamise kohta”3 avaldamist saab rakenduskavade 
rakendamisprotsessi lõpuks esimest korda tõeliselt analüüsida.

Komisjoni teatis

Raport koostatakse peamiselt järgmise kahe dokumendi alusel: eespool nimetatud komisjoni 
teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele pealkirjaga „Ühtekuuluvuspoliitika: 2010. aasta strateegiaaruanne 
2007.–2013. aasta programmide rakendamise kohta” (edaspidi: strateegiline 
rakendamisaruanne) ja teatisele lisatud komisjoni talituste töödokument4.

                                               
1 P6_TA (2009)0165.
2 P7_TA-PROV(2010)0189.
3 KOM(2010)110.
4 SEK(2010)360.
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Strateegiaaruanded

Strateegiaaruanded on ühtekuuluvuspoliitikas uus nähtus. Neid hakati koostama käesoleval 
programmiperioodil. Nende koostamise eesmärk nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/20061

(üldmäärus) põhjenduses 36 sätestatu kohaselt on viia ühtekuuluvuspoliitika strateegiline sisu 
kooskõlla ühenduse prioriteetidega ja soodustada sellega läbipaistvust.

Sama määruse artikli 29 lõige 2 ning artikli 30 lõiked 1 ja 2 annavad strateegiaaruannete 
koostamisele õigusliku aluse. Kõnealuse määruse kohaselt nõutakse liikmesriikidelt esimeste 
riiklike strateegiaaruannete esitamist hiljemalt 2009. aasta lõpuks. Strateegilises 
rakendamisaruandes esitatud andmed põhinevad asjaomastel riiklikel strateegiaaruannetel.

Samuti nähakse eespool nimetatud määrustega ette, et nõukogu peab strateegilise 
rakendamisaruandega võimalikult ruttu pärast selle avaldamist põhjalikult tutvuma2, ja see 
esitatakse ka Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele, et soodustada arutelu ELi institutsioonides.

Eesmärk 

Ühtekuuluvuspoliitika on liidu peamine vahend tasakaalustatud ja harmoonilise arengu 
edendamiseks liidu 271s piirkonnas. Programmiperioodi 2000–2006 järelhindamine3 näitas, et 
eelnenud aastatel on tehtud edusamme majanduslike, sotsiaalsete ja piirkondlike erinevuste 
vähendamisel, luues uusi töökohti, tagades abi pikaajalistele töötutele, madala 
kvalifikatsiooniga ja kõige haavatavamatele inimestele, suurendades majanduskasvu, ehitades 
infrastruktuuri ning parandades keskkonnakaitset.

Aastaid 2007–2013 hõlmavate strateegiate ja rakenduskavade rakendamine liikmesriikides on 
poole peal ja valitud on juba palju projekte. Struktuurifondidest (2007–2013) 
kaasrahastatavate programmide rakendamistulemuste esialgne analüüs on oluline selleks, et 

(1) saada ülevaade konkreetsest olukorrast umbes 18 kuud pärast rakendamise algust, hinnates 
kokkulepitud strateegiate rakendamise määra ja edusamme eesmärkide saavutamisel;
(2) määrata kindlaks protsessis sagedasti esinevad puudused ja reforme vajavad valdkonnad 
ning tuua esile parimad tavad. 

Ülevaadet tegelikust olukorrast on eelkõige vaja finantskriisi ning sellele järgnenud 
majanduslangusega seoses, samuti uut programmiperioodi käsitlevate eelseisvate 
läbirääkimiste jaoks.

Raportis analüüsitakse rakendamise hetkeseisu, kuid see hõlmab tulevikku suunatud 

                                               
1 Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1260/1999.
2 Nõukogu 14. juuni 2010. aasta järeldused ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamist käsitleva komisjoni 
2010. aasta strateegilise aruande kohta.
3 2000.–2006. aasta ühtekuuluvuspoliitika ERFist kaasrahastatud programmide järelhindamine (eesmärgid 1 ja 
2), koondaruanne, aprill 2010.
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lähenemist. Eesmärk on anda edasiliikumiseks positiivne tõuge. Seetõttu koostatakse 
soovitused rakendamise parandamiseks käesoleval programmiperioodil ja ka aastale 2013 
järgneva perioodi poliitika ülesehitus.

Tööhüpotees

Raportöör märgib tööhüpoteesis, et ühtekuuluvuspoliitika tõendab jätkuvalt oma asjakohasust, 
tagades kriisist tingitud erilises olukorras sotsiaal-majandusliku keskkonna mõõduka kuid 
julgustava paranemise, mis oma olemuselt on riikide tasandil heterogeenne. 

Raportöör on siiski seisukohal, et teatud valdkondades on vaja teha täiendavaid jõupingutusi 
eelkõige selleks, et parandada rakendamise tulemusi, vältida põhjendamatuid viivitusi, tagada 
rangem finantsdistsipliin ja suurendada koostoimet ELi muude poliitikavaldkondadega.

Raporti kavandatav struktuur

Raportis käsitletakse järgmisi põhiküsimusi:

1. Sotsiaalmajanduslik kontekst

2. Rakendamine

2.1. Ühenduse strateegiliste suuniste rakendamisel saavutatud edusammud:

Iga suunise raames käsitletakse mitmeid ühenduse strateegilistes suunistes kajastuvaid 
teemasid. Prioriteetsetest küsimustest või investeerimiskategooriatest koosnevaid 
silmapaistvaid teemasid saab nõuetekohaselt käsitleda ühes järgmistest suunistest.

a) Suunis: Atraktiivsed investeerimis- ja töökohad
b) Suunis: Teadmiste ja uuendustegevuse edendamine majanduskasvu huvides
c) Suunis: Rohkem ja paremaid töökohti
d) Territoriaalne mõõde

2.2. Lissaboni prioriteetidega seotud edusammud eesmärkide kaupa:

a) lähenemine
b) piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive
c) Euroopa territoriaalne koostöö 

3. Rakendamisega seotud probleemid

Mõned peamised probleemid on järgmised: põhinäitajate miinimumkogumi kasutamine, 
viivitused ühenduse strateegiliste suuniste teatud teemade puhul (näiteks raudteesektor), 
liikmesriikide esitatud andmete võrdlus ja koondamine ELi tasandil.

4. Piirkondlike erinevuste leevendamine:
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Tähelepanu pööratakse uute liikmesriikide edusammudele.

5. Majanduskriisile reageerimine

6. Koostoime loomine ja regionaalpoliitika vahendite valdkondliku hajutamise vältimine

7. Järelevalve ja hindamine

8. Head tavad

9. Järeldused ja soovitused järgmiseks programmiperioodiks

Töömetoodika ja menetlus

Käesoleva töödokumendi eesmärk on algatada regionaalarengukomisjoni liikmetega 
konstruktiivne arutelu. Seega hõlmab töödokument ainult raportööri esialgset seisukohta, 
mida arendatakse edasi raporti projektis. 

Raportöör kavatseb teha tihedat koostööd variraportööridega, samuti kõnealusele 
regionaalarengukomisjoni raportile esitatud arvamuste koostajatega. (Arvamuse on otsustanud 
koostada eelarvekomisjon, tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjon ning transpordi- ja turismikomisjon.)

Lisaks sellele oodatakse kõigilt regionaalarengukomisjoni liikmetelt arutelu käigus oma 
arvamuse avaldamist, et rikastada raporti projekti konstruktiivsete ideedega.


