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Üks eesmärk: ühtekuuluvus ning vahendid selle saavutamiseks 

Sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamiseks nähakse
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 175 ette struktuurifondide kaudu võetavad ühised 
meetmed (tervikuna ning jagunemata: Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond, 
Euroopa Maaelu Arengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengu Fond).

Komisjon ja liikmesriigid tagavad kooskõlas nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) 
nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta,1 artikli 9 lõikega 4 nimetatud fondidest ja
Euroopa Kalandusfondist ning Ühtekuuluvusfondist saadava abi koordineerimise.

14. juunil 2010 juhtis nõukogu oma järeldustes ühtekuuluvuspoliitika programmide 
rakendamist käsitleva komisjoni 2010. aasta strateegilise aruande kohta tähelepanu „tõelisele 
lisaväärtusele, mida ühtekuuluvuspoliitika üldraamistikus annavad Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi ühtne strateegiline lähenemisviis ja 
ühised rakendamiseeskirjad“.

Nõukogu leidis oma 25. ja 26. märtsi 2006. aasta järeldustes, et kõik ühised meetmed, 
sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika, peavad toetama Euroopa 2020. aasta strateegiat.

Komisjon lubab oma Euroopa 2020. aasta strateegia dokumendis kasutada ELi 
rahastamisvahendeid (vahendid maaelu arenguks, struktuurifondid, teadus- ja 
arendustegevuse programmid, üleeuroopalised võrgud ning Euroopa Investeerimispank) 
sidusa rahastamisstrateegia raames, milles koondatakse ELilt ning liikmesriikide avalikult ja 
erasektorilt saadavad vahendid ühe strateegia suurprojekti kontekstis2, kajastades sellega 
poliitika ja vahendite omavahelise sidususe vajadust.

Komisjoni 19. oktoobri teatises ELi eelarve läbivaatamise kohta3 juhitakse tähelepanu 
ulatuslikule avalikule konsulteerimisele, milles nõuti koordineerimise parandamist, et 
saavutada koostoime ja tagada sidusus.

Fondide koordineerimine ja senine käekäik

Euroopa Sotsiaalfondi osas näitab kogemus selgelt, et Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus 
majandustegevusele (innovatsioonile, teadusele, VKEdele, keskkonnale jne) võiks olla 
tõhusam, kui seda koordineeritakse paremini ning ühendatakse kõnealuse fondi võetud 
meetmetega, võttes eelkõige arvesse, et enamiku programmide ja meetmete edukus sõltub 
suuresti mitmete asjaolude edukast kombineerimisest, mille hulgas inimareng omab suurimat 
tähtsust. Mõlema struktuurifondi lisaväärtuse suurendamine Euroopa tasandil on seotud 
edusammudega majandusliku ja sotsiaalse sekkumise omavahelise koostoime saavutamisel.

Struktuurimeetmete reform programmiperioodiks 2007–2013 viis Maaelu Arengu Fondi 
eraldamiseni struktuurifondide üldraamistikust. Rõhutati, et kõnealune eraldamine ei tohiks 
                                               
1 ELT L 210, 31.7.06, lk 25.
2 Vt suurprojekt „Ressursitõhus Euroopa“.
3 KOM(2010) 700.
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põhjustada eesmärkide kordamist või väljajätmist ning nii maapiirkondades kui ka linnades 
peaksid arenguvõimalused olema võrdselt tagatud, kuid tegelikud asjaolud viitavad 
vastupidisele. Maaelu arengu meetmete tulemuslikkus nõuab rakendamisel tõhusat 
koordineerimist nii Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi raames võetud meetmete kui 
ka regionaalpoliitika meetmete vahel. Seoses sellega on Euroopa Parlament järjepidevalt 
rõhutanud, et maaelu arengu eraldamist ühtekuuluvuspoliitikast on vaja tõhusalt jälgida 
eesmärgiga hinnata selle tegelikku mõju maapiirkondade arengule. Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi eraldamise tagajärgi ühtekuuluvuspoliitikast tuleks hoolikalt hinnata.

Ristfinantseerimise eeskirjad4 ei ole osutunud tõhusaks koordineerimise viisiks ning on 
muutnud fondide haldamise veelgi keerukamaks. Need tuleks uuesti läbi vaadata, toetudes 
usaldusväärsele ja kõikehõlmavale teabele nende kasutamise ja mõju kohta. 

Lisaks tekitab linnaprobleemide ja linnade rolli järjest suurem rõhutamine 
ühtekuuluvuspoliitika raames paljudes sidusrühmades hirmu, et see võib põhjustada linnade ja 
maapiirkondade ebaühtlast arengut, mistõttu peavad nad nõudma toimivate ja tõhusate linna 
ja maa vaheliste sidemete loomist. 

Suurema paindlikkuse nõue fondide kasutamisel ühelt poolt ning multidistsiplinaarset 
lähenemisviisi toetavate haldustavade ja fondide haldamise lihtsustamise nõue teiselt poolt ei 
ole sugugi uus. Euroopa Parlament on struktuurifondide, teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi vahelise koostoime valdkonnas
rõhutanud vajadust vältida võimekuse koondumist majandusklastritesse ja ELi 
põhipiirkondadesse, avaldades kahetsust, et toetuste koostoime ei ole endiselt laialt tuntud.

Ühtlasi leiti, et tegelik koostoime sõltub suures osas abisaaja organisatsioonilisest ja 
strateegilisest võimekusest ühendada ELi eri vahenditest saadud abi5 ning et liikmesriigid 
peaksid tõhusamalt uurima ühtekuuluvuspoliitika toetuse ja muude Euroopa Liidu 
toetusallikate omavahelist koostoimet6.

Lisaks on Euroopa Parlament palunud praeguse programmiperioodi rakendamise varasemas 
etapis uurimust erinevate ELi fondide, nagu Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa 
Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond, ühendamise 
teostatavuse kohta7. 

Parema koordineerimise ja koostoime saavutamise aeg ja koht

ELi rahaliste vahendite ja kavade parema koordineerimise nimel tehtavate jõupingutuste 
keskne põhjus on eelkõige kriisijärgne periood, millesse Euroopa on jõudnud. On selge, et 
järgnevatel aastatel sunnib riikide eelarve konsolideerimise vajadus meid olema 

                                               
4 Vt üldmääruse artikli 34 lõiget 2.
5 Seoses sellega vt Euroopa Parlamendi 20. mai 2010. aasta resolutsiooni (P7_TA(2010)0189).
6 Vt Euroopa Parlamendi 11. mai 2009. aasta resolutsiooni (P6_TA(2009)0124) lõiget 17 ning 21. oktoobri 
2008. aasta resolutsiooni (ELT C 15 E, 21.1.2010, lk 10) lõiget 1.
7 Euroopa Parlamendi 21. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni lõige 4.
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uuenduslikumad ja taotlema olemasolevate rahaliste vahenditega suuremat mõju8. Nüüd on 
selleks võimalus, nagu paljud on tunnistanud. Nõukogu rõhutas oma 14. juuni 2010. aasta 
järeldustes ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamist käsitleva komisjoni 2010. aasta 
strateegilise aruande kohta „vajadust jätkuvalt parandada ühtekuuluvuspoliitika ja vajaduse 
korral muude ELi ja riiklike poliitikate koordineerimist, et tõhustada ühiste eesmärkide 
täitmist koordineeritumal viisil“. 

President Barrosole adresseeritud kirjas tunnistasid regionaalpoliitika volinik, merenduse ja 
kalanduse volinik, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu volinik üksmeelselt erinevate ELi poliitikate ühildamise 
vajadust selleks, et jõuda jätkusuutliku ja kaasava majandusliku arenguni, mille liit peab 
saavutama. Kõnealuses kirjas teevad volinikud üheselt ettepaneku koostada perioodiks 2013. 
aasta järgseks perioodiks ühtne ELi tasandi raamistik, mis hõlmab Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Kalandusfondi. Niisugune lähenemisviis 
parandaks praegust, üksteisest enam eraldatud strateegilist kavandamist, vähendades sellega 
vahendite ja poliitikate killustatust.

Komisjoni 19. oktoobri teatises ELi eelarve läbivaatamise kohta pakutakse järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku jaoks välja koordineeritud lähenemisviis mitte ainult 
ühtekuuluvuspoliitika meetmete osas, vaid ka muude ELi teadusuuringute, innovatsiooni ja 
elukestva õppe ning võrgustike programmide osas. Selles pakutakse välja ühtne 
strateegiline raamistik, et tagada parem koordineerimine. Koordineerimist teostataks 
ühtlasi liikmesriikide tasandil arengu ja investeeringute partnerluslepingu kaudu. Komisjon on 
teinud ettepaneku samasuguse lähenemisviisi kohta oma viiendas ühtekuuluvuse aruandes9. 

Parlament on mitmetes resolutsioonides jätkuvalt rõhutanud, et „vaja [on] sünergiat ja 
integreeritud lähenemisviisi erinevate valdkondade poliitika vahel, et saavutada 
kohapeal optimaalsed tulemused majanduskasvuks ja arenguks“, ning et „pühenduda 
tuleks ühtsele paindlikule ELi poliitikale“10. Piirkondlikul ja/või kohalikul tasandil fondide 
ühistele meetmetele keskendumine suurendab nende lisaväärtust ja võimaldab kohalikel 
sidusrühmadel viia konkreetsed meetmed täpselt vastavusse tegelike majanduslike ja 
sotsiaalsete vajadustega ning seega tööhõive olukorraga igas konkreetses piirkonnas (kohalik 
arengustrateegia, kohalikest oludest lähtuv arendustegevus jne).

Toetada koostoimet, aga kuidas?

Olulised koordineerimise elemendid on juba paigas, kuid neid saaks suurema koostoime 
saavutamiseks veelgi parandada. ELi ühtekuuluvuspoliitika vahendeid (Euroopa 
Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond) juhitakse ühise 
raamistiku kohaselt, mis hõlmab kõike alates strateegilistest suunistest kuni maksete ja 

                                               
8 Selles osas teatab komisjon selgelt, et selleks „et avaliku sektori investeeringud ELi eelarvesse ära tasuks, tuleb 
järgmise põlvkonna finantsprogrammid ümber töötada, tõstes tähtsaimaks kaalutluseks tulemuslikkuse“. 
Komisjoni teatis ELi eelarve läbivaatamise kohta (KOM(2010)0700), punkt 4, sissejuhatav osa, lk 20.
9 Investeering Euroopa tulevikku, viies aruanne majandusliku, sotsiaalse, ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, 
Euroopa Komisjon, november 2010.
10 Euroopa Parlamendi 24. märtsi 2009. aasta resolutsioon (TA(2009)0163).
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aruandluseni. Sellest siiski ei piisa. Ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja ka muude vahendite 
vahelist koordineerimist saab veelgi parandada.
Võttes arvesse ELi majandusarengu ühiseid eesmärke, hõlmaks koordineerimise raamistik 
praegu Ühtekuuluvusfondist, Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja 
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist rahastatavaid meetmeid. Samuti tuleks 
määrata kindlaks seosed ja koordineerimismehhanismid teiste ELi rahastamisvahenditega, 
nagu teadusuuringute, innovatsiooni, elukestva õppe ja võrgustike programmid. 

Integreeritud kavandamise ja elluviimise süsteem võib hõlmata kõiki poliitikavaldkondi 
näiteks riiklike arengukavade raames või see võib hõlmata mitmeid poliitikavaldkondi 
eraldiseisvate keerukate probleemide lahendamiseks (sh ELi 2020. aasta strateegia). 
Integreeritud kavandamise eelis seisneb mõistmises, et keerukaid probleeme ei saa lahendada, 
lähenedes neile vaid ühest küljest – tööpuudust ei saa lahendada üksnes töötute koolitamisega, 
vaid ellu on vaja viia ka töökohtade loomise poliitika, näiteks toetada VKEsid, alustavaid 
ettevõtteid jne. Kui riik või piirkond on vähem arenenud ning eesmärk on järele jõudmine, siis 
ei saavuta eraldi juhitavate valdkondlike meetmete, nagu transpordi või keskkonna 
infrastruktuuri kohaldamine, märkimisväärset mõju arengule tervikuna11. Killustatud 
lähenemisviis võib viia omavahel kattuvate või isegi vastuoluliste poliitikateni, vastupidiste 
riiklike meetmeteni ja vahendite kahekordistamiseni, mis omab tagajärgi nii riiklike meetmete 
piirkondlikule tõhususele kui ka nende mõjule riigi tasandil12.

ELi ühtekuuluvuspoliitika raames tähendab see, et praegune kavandamise ja elluviimise 
süsteem, mis seob omavahel meetmed (ja nende rahastamise), mis on suunatud inimressursi, 
ettevõtluse ja eelkõige VKEde ning infrastruktuuri arendamisele jne, peab aitama abisaavatel 
piirkondadel arengus järele jõuda. Kui need meetmed oleksid eraldiseisvad, saavutataks 
nendega vähem kui saavutatakse praeguse ühise integreeritud kavandamise ja elluviimise 
süsteemi raames. Struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kavandamise ja rakendamise 
kooshoidmine ning nende parem taasühendamine maaelu arengu fondiga ja kalandusfondiga 
on mahajäänud piirkondade potentsiaali vallapäästmise võimalus.
Koostoime ja koordineerimine ei eelda ühesugust lahendust kõigele. See nõuab hoopis 
meetmete, poliitikate ja tegurite omavahelist tihedat strateegilist koordineerimist, mille 
eesmärk on luua hoolikalt kavandatud sekkumise meetmed ja programmid, mis võtavad 
kohalikest oludest lähtuva integreeritud lähenemisviisi kaudu arvesse iga piirkonna 
territoriaalset eripära ja suhtelisi eeliseid või eriomadusi13. 

Neli volinikku tegid oma eespool nimetatud ühiskirjas ettepaneku olulise lisasammu kohta 
ühise strateegilise raamistiku näol, millega peab rakendamise tasandil kaasnema ühine 
õigusraamistik, millega sätestatakse ühised eeskirjad. 

Maksimaalse mõju saavutamiseks peab koordineerimine toimuma kõigil poliitika 
kavandamise tasanditel alates strateegilisest kavandamisest, elluviimisest ja 

                                               
11 OECD väljaanne „Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable growth (Piirkonnad on 
olulised: majanduse taastumine, innovatsioon ja jätkusuutlik kasv), 2009, lk 125.
12 Sama.
13 Uuring „Applied Research Project of EDORA -European Development Opportunities for Rural Areas” 
(EDORA rakenduslik teadusprojekt – Euroopa maapiirkondade arengu võimalused), mis viidi läbi programmi 
ESPON 2013 raames, juuli 2010, B osa, lk 48.
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väljamaksetest kuni sulgemise, kontrollimise ja hindamiseni.

Ühtekuuluvuspoliitika vahendite osas peame säilitama ja tugevdama ühe üldmääruse 
(juhtimine, abikõlblikkus, kontroll ja aruandluse eeskirjad) ning lühikeste fondikesksete 
määruste mudelit, mis kajastavad iga konkreetse fondi meetmete eesmärke. Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfond ja Euroopa Kalandusfond tuleks selle 
raamistikuga ühendada, nagu oli perioodil 2000–2006. Lisaks on teatav vajadus 
seitsmenda/kaheksanda raamprogrammi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi 
omavahelise koordineerimise mehhanismi järele, mis tagaks teadus- ja arendustegevuse 
põhiinfrastruktuuri vajaliku rahastamise.

Ühtekuuluvuspoliitika ja muude ELi poliitikavaldkondade tihedat koordineerimist on ühtlasi
vaja selleks, et rakendada tõhusalt Euroopa 2020. aasta strateegiat.

Edasise koordineerimise teostamine annab lisaks võimaluse mõelda paremini läbi 
lihtsustamise võimalused. Igal juhul on sarnased eeskirjad ja ühine strateegiline kavandamine 
juba oluline lihtsustamine.

Järeldused

EL pakub ainulaadset raamistikku üle riigipiiride ulatuvaks integreeritud poliitika 
kavandamiseks. See oli olemas juba ühtse turu asutamisel ja ühtekuuluvuspoliitika loomisel 
ning on aastakümnete jooksul vaieldamatu eduga aidanud arendada majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust ELis. 

Saades tasapisi üle finants- ja majanduskriisi tagajärgedest, on meil praegu võimalus kasutada 
peagi algavate järgmist mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate läbirääkimiste alguse 
aega, et saavutada ELi rahaliste vahendite ja programmide suurem koostoime veelgi 
ulatuslikuma koordineerimise mehhanismi rakendamise kaudu. See peab hõlmama 
praeguste strateegiliste suuniste viimist uuele strateegilise kavandamise tasemele, luues ühtse 
strateegilise raamistiku ning täiendades ELi ühtekuuluvuspoliitika meetmete üldist 
raamistikku lisasidemetega muude, ELiga seotud programmidega.


