
DT\836544ET.doc PE450.843v03-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

22.10.2010

TÖÖDOKUMENT
Eesmärk 3: väljakutse territoriaalsele koostööle – piiriülese, riikide- ja 
piirkondadevahelise koostöö tulevane strateegia

Regionaalarengukomisjon

Raportöör: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid



PE450.843v03-00 2/7 DT\836544ET.doc

ET

I Sissejuhatus

Ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on pakkuda kõikidele Euroopa kodanikele võrdseid võimalusi.

Selle poliitika raames on Euroopa territoriaalsel koostööl oma osa „rahvaste üha tihedamas 
liidu” kujundamises, võimaldades vähendada takistusi territooriumide ja piirkondade vahel, et 
nad saaksid koos ühiste probleemidega tegeleda.

Territoriaalses koostöös tuleb erilist tähelepanu pöörata kodanikele.

Käesoleva töödokumendi eesmärk on koguda regionaalarengukomisjoni kõikide liikmete 
ideesid eesmärgi 3 tuleviku kohta, andes ülevaate selle praegusest ülesehitusest.

II Euroopa territoriaalse koostöö lisandväärtus

Praegu hõlmab Euroopa Liidu territoorium 27 liikmesriiki ja 271 piirkonda.

II A. Ajalugu

Liikmesriikidevahelised institutsionaalsed piirid ei ole kadunud, kuid aja möödudes on need 
tänu Euroopa Liidule muutunud peaaegu nähtamatuks, aidates sel viisil kaasa erinevate 
koostöövormide tekkimisele.

Piiride mõju järkjärguline vähendamine on eelkõige nende kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste töö tulemus, kes otsustasid pärast II maailmasõda teha koostööd mitteametliku 
piiriülese koostöö vormis, mis vastas nende kodanike ja territooriumide konkreetsetele 
vajadustele.

Kuigi territoriaalsele koostööle on pandud alus, on siiski veel palju probleeme. Nende 
probleemide olemus sõltub koostöö ajaloost ja küpsusastmest. Nüüd, kus me oleme lepingutes 
piirid tühistanud, on väga oluline nende vähendamine ka kodanike igapäevaelus.

Piiriülesel koostööl on ka praegu väga oluline osa ühtse turu loomises. Piirialad on tõepoolest 
alad, kus vajakajäämised konkurentsivõimes on mõnikord ilmselged.

Sellised vajakajäämised illustreerivad territoriaalse koostöö ja teiste ühtekuuluvuspoliitika 
üleste Euroopa poliitikate (transpordi, tööhõive, konkurentsi, naabruspoliitika, tervishoiu, 
keskkonna jne valdkondades) vastastikust sõltuvust.

Mitteametlik koostöö, Euroregioonid, üksteise järel vastuvõetud lepingud ja Euroopa Liidu 
teisesed õigusaktid on kaasa aidanud ELi ühtekuuluvuspoliitika kolmest alustalast ühe, 
territoriaalse koostöö eesmärgi loomisele. Need eri etapid on sillutanud tee territooriumide 
vahel kindlamate ja jätkusuutlikumate sidemete loomiseks.
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II B. Saavutused

Kreeka ja Bulgaaria kodanikud, kes soovivad juurdepääsu eri teenustele, saavad kasutada 
piiriülese koostöö raames ehitatud teid. Vahemere-Püreneedes elavad prantslased ja 
hispaanlased saavad varsti kasutada sama haiglat, mille on ehitanud ja mida haldab Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmitus.

Eri liikmesriikide kohalikud asutused, kes otsivad logistilisi lahendusi, leiavad need piiriülese 
algatuse raames, mida koordineerib üks Itaalia piirkond.

Paljude riikide kohapealsed esindajad jagavad oma kogemusi ja parimaid tavasid 
piirkondadevaheliste koostöö- ja teabevahetuse programmide raames.

Alljärgnevalt toome mõned lihtsad näited Euroopa Liidu saavutustest, mida on võimaldanud 
territoriaalse koostöö eesmärk ning mis veenvalt tõestavad selle eesmärgi lisandväärtust 
Euroopa projekti jaoks.

 Toetati 1030 infrastruktuuri projekti ning rohkem kui 18 000 km uute teede ehitamist.
 Otseselt või kaudselt loodi või säilitati 115 200 töökohta, 5800 alustavat ettevõtet ja 

muud ettevõtet.
 Loodi ligikaudu 12 000 koostöövõrgustikku ja struktuuri ning enam kui 

544 000 inimest (sealhulgas üliõpilast) osales kursustel, koolitustel, seminaridel, 
töötubades, kohtumistel või muudes haridusalastes tegevustes.1

III Arutelu põhipunktid

III A. Üldine ülesehitus

Viimase viie aasta jooksul on struktuurifondide üldeeskirjad ja Lissaboni lepingu jõustumine 
märkimisväärselt suurendanud territoriaalse koostöö tähtsust.

Pärast ühenduse algatust INTERREG seati 2007.–2013. aasta finantsraamistikus territoriaalse 
koostöö eesmärk üheks kolmest Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika alustalast.

Seejärel sai lepingu artiklis 174 territoriaalne ühtekuuluvus ühtekuuluvuspoliitika üheks 
koostisosaks kolmest, ülejäänud kaks on majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus. Sellega seati 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärk kindlalt Euroopa Liidu üheks prioriteediks.

Territoriaalse koostöö eesmärk on kõrvaldada territooriumide ja piirkondade vahelised 
füüsilised, haldus- ja regulatiivsed takistused, et võimaldada neil koos tegeleda nende ühiste 
territoriaalsete (teenused, infrastruktuurid, linnaplaneerimine ja maaplaneerimine), globaalsete 
(globaliseerumine, kliimamuutus), majanduslike ja sotsiaalsete probleemidega.

                                               
1 Ühenduse algatuse INTERREG III (2000–2006) järelhindamine (nr 2008.CE.16.0.AT.016).
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Mitmeaastases finantsraamistikus eraldatakse sellele eesmärgile 7,5 miljardit eurot (mis 
moodustab 2,5% ELi struktuurilistest kuludest).

Milliseid strateegilisi ülesandeid peaks territoriaalne koostöö täitma tulevikus?

 Kolm osa 

Piiriülese koostöö raames rahastatakse liikmesriikide selliste piirkondade ühiste strateegiate 
rakendamist, mis asuvad sisepiiri ääres (ja vahel ka nende, mis asuvad välispiiride ääres) ning 
ei ole üksteisest kaugemal kui 150 kilomeetrit. See valdkond hõlmab lõviosa eesmärgi 3 
eelarvest ajavahemikul 2007–2013 (5,5 miljardit eurot ehk 73%). Selle juhtimine on seotud 
teatavate piirkondadega NUTS3 tasandil. Samuti on see valdkond kõigist kolmest õiguslikul 
ja korralduslikul tasandil kõige keerulisem.

Riikidevahelise koostöö eesmärk laiemas plaanis on edendada samasse geograafilisse 
piirkonda kuuluvate naaberpiirkondade koostööd, kus liidu strateegilised prioriteedid 
käesolevaks finantsplaneerimise perioodiks on teadus- ja arendustegevus, infoühiskond, 
keskkond, kõrgharidus, liikuvus ja linnade säästev areng, samuti loodusõnnetuste tagajärgede 
likvideerimine (eraldatakse 1,5 miljardit eurot ehk 20% eelarvest).

Piirkondadevaheline koostöö hõlmab 27 liikmesriigi kõikide piirkondade koostööd, 
sõltumata nende geograafilisest asukohast, ning on keskendunud üksnes teabe, kogemuste ja 
heade tavade vahetamisele (0,3 miljardit eurot ehk 4% eelarvest).
Lisaks on olemas veel kolm abiprogrammi, mille kogueraldis on ligikaudu 150 miljonit eurot: 
URBACT II (teabe vahetamiseks, et edendada linnade säästvat arengut), INTERACT 
(territoriaalse koostöö heade tavade määratlemiseks, kirjeldamiseks ja levitamiseks) ja 
ESPON (territoriaalset koostööd hõlmavate uuringute ja andmebaaside kättesaadavaks 
tegemiseks).

Kas eesmärgi praegune ülesehitus kolme valdkonna vormis tuleks säilitada ja kui 
jah, siis millise struktuuri ja rahasumma alusel? 

III B. Territoriaalse koostöö eesmärgi koht ühekuuluvuspoliitikas

Territoriaalse koostöö eesmärki ei saa hinnata kahest teisest sellele ajaliselt eelnenud 
ühtekuuluvuse eesmärgist eraldi.

Eesmärk 1 (lähenemine) on pühendatud majanduskasvu ja tööhõive toetamisele Euroopa 
kõige vähem arenenud piirkondades; selle eelarve on 251 miljardit eurot 
(81,54% ajavahemikuks 2007–2013 kokku lepitud struktuurilistest kuludest).

Eesmärk 2 (piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive) aitab teistel ELi piirkondadel 
valmistuda tulevasteks väljakutseteks; selle eelarve on 2007.–2013. aastal 49 miljardit eurot 
(15,95% selle perioodi eelarvest).

Kumbki eesmärk hõlmab erinevaid piirkondi ning nende kasutada on 97,5% rahalistest 
vahenditest. Seetõttu jätavad need eesmärgid territoriaalse koostöö eesmärgi varju mitte 
õiguslikust seisukohast, mille alusel on kõik eesmärgid võrdsed, vaid rahalisest seisukohast.
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Kuid eesmärk 3 on suunatud kõikidele ELi piirkondadele ning selle potentsiaal tuua kõiki 
kodanikke, piirkondi ja eri riike üksteisele lähemale ja panna neid koostööd tegema, ning 
tulemused, mida selle eesmärgi kaudu on selles valdkonnas saavutatud, on märkimisväärne 
lisandväärtus kogu ELi jaoks.

Lisaks tuleb meeles pidada, et territoriaalse koostöö eesmärk on sama palju tulevikku 
suunatud kui eesmärk 2, kuna see aitab kaasa „rahvaste üha tihedama liidu” kujundamisele, 
mida Euroopa on taotlenud alates Rooma lepingu allkirjastamisest 1957. aastal.

Territoriaalse koostöö eesmärgi koht ühtekuuluvuspoliitikas ja järgmises finantsperspektiivis 
on tähtis küsimus.

Milline peaks olema lähenemise ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive 
eesmärgi suhe (sealhulgas rahalises mõttes) seoses territoriaalse koostöö 
eesmärgiga? 

III C. ELi 2020. aasta strateegia, makropiirkonnad ja välispiiril tehtav koostöö

Siinkohal on oluline kaaluda, kuidas territoriaalse koostöö eesmärki siduda teiste ELi 
algatustega.

Euroopa territoriaalne koostöö ja ELi 2020. aasta strateegia
Euroopa Parlament on tuletanud meelde1, et ühtekuuluvuspoliitika (ning laiemas mõistes 
territoriaalse koostöö eesmärk) ei sõltu ELi 2020. aasta strateegiast, vaid on strateegia 
peamine rakendusmehhanism. Seega kui ühtekuuluvuspoliitika prioriteete tuleks kohandada 
vastavalt ELi 2020. strateegia eesmärkidele, tuleks seda teha nii, et säiliks paindlikkus, seda 
järgmistel põhjustel:

– eelkõige seetõttu, et territoriaalse koostöö eesmärk on palju komplekssem ning see 
teenib ka teist eesmärki – ELi integratsioon;
– teatavad väiksemad ja vähem jõukad piirkonnad peavad ületama mitmesuguseid 
takistusi (ühiskondlikult ja majanduslikult ebasoodne olukord, ebasoodsad looduslikud 
tingimused või muud olud), mis vajavad erilist tähelepanu.

Samas tuleks vältida uute eraldi temaatiliste fondide loomist ELi 2020. aasta strateegia jaoks.

Euroopa territoriaalne koostöö ja makropiirkondlik lähenemisviis
Nõukogu algatatud makropiirkondade põhimõte keskendub väga suurt ala hõlmavate
ühisprojektide koordineerimisele. Selle eesmärk on rakendada ühtsest valdkondadevahelisest 
lähenemisviisist saadavat kasu, keskendudes juba olemasolevatest fondidest rahastatavatele
strateegilistele ühismeetmetele.

Euroopa territoriaalne koostöö ja välispiiril tehtav koostöö
Nii Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendil kui ka ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendil on välispiiril tehtavat piiriülest koostööd hõlmavad osad.

                                               
1  Raport ühtekuuluvuspoliitika panuse kohta Lissaboni strateegia ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisse (2009/2235(INI)). Regionaalarengukomisjon, raportöör Ricardo Cortés Lastra.
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Kuidas viia territoriaalne koostöö, mis on ühtekuuluvuspoliitika ja 
struktuurifondide raamistiku osa, vastavusse ELi 2020. aasta strateegiaga, nii et 
säiliks paindlikkus? Millised peaksid olema makropiirkondliku lähenemisviisi ja 
eesmärgi 3 vahelised kooskõlastamismehhanismid? Kas eesmärgi 3 ja välispiiride 
koostöövahendite vaheline kooskõlastamine ja koostoime on soovitatav?

III D. Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus

2006. aastal loodi eraldi määrusega õiguslik vahend territoriaalse koostöö hõlbustamiseks –
Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus. Euroopa territoriaalse koostöö rühmitust, mis on 
territoriaalse valitsemise ühtne vahend, on võimalik kasutada territoriaalse koostöö kolmes 
osas. See loodi kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) õigusaktide paketi üle 
peetavate läbirääkimiste käigus.

Nimetatud määrus võimaldab riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel asutustel koostöökavade ja -
projektide rakendamiseks arendada ühiseid rühmitusi, millel on omaette juriidilise isiku 
staatus. Seega annab see mitmetasandilise valitsemise mudelisse märkimisväärse panuse.

Olemasolevate või kavandatavate Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste kogemus näitab, 
et see vahend toimib rahuldavalt. Vahend vastab rahalises, õigusliku seisundi ja 
mitmetasandilise valitsemise mõttes piirkondlike ja kohalike asutuste vajadustele 
struktureeritud koostöö osas – ning seda isegi üle Euroopa seadusandja ootuste.

Siiski on väga oluline, et ELi kohalikud ja piirkondlikud asutused omaksid Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmituse kohta suuremaid teadmisi. Lisaks on veel märkimisväärne 
hulk teisi õiguslikke, korralduslikke ja rahaliste vahendite saamisega seotud probleeme, 
millega Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused peavad silmitsi seisma, eelkõige nende 
tegevuse algusjärgus (näiteks asukohariigi probleemid ja liiga pikk registreerimismenetlus).

Kas Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse õiguslik olemus on piisavalt täpne, 
arvestades liikmesriikide vahel valitsevaid suuri erinevusi kohaldamises? Kas 
rahalistele vahenditele juurdepääsu eeskirjad peaksid rohkem arvestama Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmituse eripärasid?

III E. Rakenduseeskirjad

Eesmärk 3 võimaldab teha keerulisemat ja mitmetasandilist koostööd, ühendades erinevatest 
liikmesriikidest pärit partnereid, kuid vahendeid eraldatakse siiski rohkem siseriiklikel alustel 
kui programmist lähtuvalt (välja arvatud riikidevahelise haru raames). Selline 
eraldamismeetod põhjustab kõlblikkus-, kontrolli- ja auditeerimiskriteeriumide kuhjumist.

Eesmärgi rahastamiskava peegeldab samuti selle komplekssust, kuna vahendeid ei eraldata 
tavapärase tasakaalustatud aastaeelarvena, vaid projekti algatamisele järgneva kahe (N+2) või 
kolme (N+3) aasta baasil.

Ilmselgelt ei ole see süsteem täiuslik, ent seda tuleb edasi arendada, mitte täiesti kõrvale heita.
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Kuidas saaks lihtsustada territoriaalse koostöö eesmärgi rakendamist? Kas tuleks 
vähendada kõlblikkuskriteeriumide arvu? Kas kavaga tuleks eraldada vahendeid 
kõigile territoriaalse koostöö eesmärkidele? 

II 5. Nähtavus

Territoriaalne koostöö kannatab eriti terava üldise probleemi all, mis puudutab ka 
struktuurifonde: nähtavuse puudumine.

Ei kodanikud nende igapäevaelus ega liikmesriikide kesktasandi, piirkondlikud või kohalikud
haldusasutused ega Euroopa institutsioonid pikaajalise poliitika kavandamisel ei arvestata
territoriaalse koostöö probleemidega. Seega kui me tahame, et territoriaalne koostöö muutuks 
nähtavamaks, tuleb lähtuda kõigist kolmest tasandist. Seda probleemi tuleb lahendada kahes 
osas:

– territoriaalsest koostööst – sellest suurest Euroopa ideest – peab saama ELi
sümboolne kehastus kõikide kodanike jaoks;
– kõikide tasandite poliitikakujundajad ja ametnikud peavad tutvuma territoriaalse 
koostöö praktiliste aspektidega, mis võivad puudutada nende tööd.

Kuidas parandada territoriaalse koostöö nähtavust eespool nimetatud sihtrühmade 
puhul? 


