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Sissejuhatus

Käesolevas töödokumendis selgitatakse lühidalt algatusraporti eesmärki ja ulatust. Seejuures 
analüüsib raportöör komisjoni tähtsamaid järeldusi ja ettepanekuid, sõnastab esmased 
soovitused ning visandab dokumendi struktuuri koos tähtsaimate küsimustega, mida tuleks 
raportis käsitleda. 

Parlamendi hilisema raporti sisu seisneb eelkõige selles, et parlament hindab enda 
vaatepunktist komisjoni tähtsaimaid järeldusi viienda ühtekuuluvusaruande kohta ning tuletab 
ise tulevikku suunatud soovitusi. Käesoleva töödokumendi põhjal koostatav raport annab 
seega konkreetseid soovitusi struktuurifonde käsitlevate määruste kohta pärast 2013. aastat 
ning selgitab mitmeaastase finantsperspektiivi vastavaid tagajärgi.

Raporti aluseks on eelkõige kaks järgmist dokumenti: 
 komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ja Euroopa Investeerimispangale
„Majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande 
järeldused: ühtekuuluvuspoliitika tulevik“ (edaspidi „järeldused“) 

 põhidokument „Euroopa tulevikku investeerimine: majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused“ (edaspidi „viies 
ühtekuuluvusaruanne“).

Komisjoni teatis (järeldused)

Järeldused moodustavad lähtealuse konsultatsiooniprotsessi jaoks, mis on vahepeal viienda 
ühtekuuluvusaruande põhjal alanud ning saavutab oma haripunkti viiendal 
ühtekuuluvusfoorumil 31. jaanuaril ja 1. veebruaril 2011. aastal. 

Juba alguses rõhutab komisjon, et ühtekuuluvuspoliitika annab olulise panuse majandusliku 
arengu ja heaolu levikusse kogu ELis. Nii õnnestub vähendada sotsiaalseid ja territoriaalseid 
erinevusi, mis oleksid muidu teravnenud. Eriti arusaadavaks muutub see siis, kui võtta arvesse 
majanduskriisi kestvaid mõjusid.

Ühtekuuluvuspoliitika peaks neil rasketel aegadel jätkuvalt olulist rolli mängima, et saavutada 
majanduskasv ning samal ajal edendada Euroopa Liidu ja selle piirkondade tasakaalustatud 
arengut. Järeldustes viidatakse vajadusele teha ühiseid pingutusi Euroopa tasandil ning 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Siiski võivad suurenevad üleilmsed probleemid ja 
vajadus rakendada iga avalikeks kulutusteks kasutatavat eurot võimalikult kasutoovalt nõuda 
ühtekuuluvuspoliitikas teatud reforme.

Euroopa Ülemkogu 3. märtsil 2010. aastal esitatud Euroopa 2020. aasta strateegia, mille abil 
peaks EL edukalt täitma 21. sajandi rasked ülesanded, on oluline katse kooskõlastada Euroopa 
Liidu poliitikavaldkonnad. Kooskõlastamise eesmärk on ühiste arukale, jätkusuutlikule ja 
kaasavale arengule suunatud eesmärkide saavutamine.

Kuidas tuleks nõuetekohaselt määratleda majanduskasvu kolme mõõdet, millele viidati 
tungivalt Euroopa 2020. aasta strateegias ning mis on ühtekuuluvuspoliitika jaoks suure 
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tähtsusega? Kuidas saab neid mõõtmeid, kuivõrd selline määratlus on võimalik, ellu viia ning 
millist konkreetset rolli mängiks selles protsessis ühtekuuluvuspoliitika?

Ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa 2020. aasta strateegia vahel on kahtlemata tihe seos. See 
selge seos annab reaalse võimaluse jätkata ELi vaesemate piirkondade aitamist arengus 
järelejõudmisel ning arendada edasisest ühtekuuluvuspoliitikast majanduskasvu oluline 
edendaja kogu ELis. Seejuures ei tohiks tähelepanuta jääda, et ühtekuuluvuspoliitika on juba 
praegu poliitika, millel on parimad ja tegelikkuses kõige paremini rakendatavad eeldused 
muutuda edukaks vahendiks, millega saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke.

Tähtsaimate elementidena tuuakse järeldustes välja järgmine: ELi tasandil saavutatud kasu, 
ühtekuuluvuspoliitika juhtimine, ühtekuuluvuspoliitika menetluste täiustamine ja 
lihtsustamine ning viimasena ühtekuuluvuspoliitika struktuur. Iga element moodustab 
tulevase ühtekuuluvuspoliitika ühe samba ning seetõttu käsitletakse neid eraldi nii käesolevas 
töödokumendis kui ka sellel põhinevas raportis.

Viienda ühtekuuluvusaruande sisu 

Järgnevas lühikeses tähtsaimatele peatükkidele eelnevas sissejuhatuses tõstab raportöör esile 
mõned aruande alguses nimetatud sisulised küsimused, koondab olulisi või vastuolulisi 
järeldusi ning annab hinnangu aruande esimestele tulemustele.

I Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne olukord ning arengusuundumused

Konkurentsivõime ja lähenemise edendamine

Kuigi piirkondlikud erinevused on vähenenud, on need siiski veel olemas. Huvitav 
tähelepanek antud seoses on see, et piirkondliku arengu käigus on täheldatav positiivsete 
aspektide levik ning linnapiirkondadest lähtuv majandustegevus hõlmab ka vähem arenenud 
piirkondi, mis on tihti maapiirkonnad.

Raportöör rõhutab, et majanduskasvu tähtsaima allikana saaks kõigis ELi piirkondades 
välja tuua tootlikkuse kasvu, mis oli laiemas plaanis seotud uuendustega ja/või tulenes 
tööhõive ümberkorraldamisest kõrgema lisandväärtusega sektorite kasuks. Kahjuks 
jätab komisjon oma siinses analüüsis tähelepanuta siseturu impulsid, mis on põhimõtteliselt 
otsustavad piirkondliku positiivse arengu jaoks. Kaupade ja teenuste piiramatu liikumine ja 
töötajate liikumisvabadus on raportööri arvates kõige mõjusam regionaalpoliitika ning sel on 
juba suundumus aidata kaasa piirkondlike arenguerinevuste tasandamisele. Ühtekuuluvus- ja
struktuuripoliitika annab tõuke edasisteks piirkondlikeks impulssideks, pidades silmas 
üleeuroopalisi sihtmärke, ning vähendab piirkondlikke erinevusi. 

Raportöör pooldab uue tervikliku innovatsioonipotentsiaali registri koostamist 
regionaalpoliitika peadirektoraadi poolt ning uues piirkondade konkurentsivõime registris 
(2010) toodud järeldusi ja rõhutab, et piirkondade arengu käigus võivad muutuda ka 
vahendid, millega piirkonnad oma konkurentsivõimet kõige edukamalt tõsta saavad.
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Raportöör tunneb muret komisjoni märkuse pärast, et ainult iga kümnes piirkond on täitnud 
ELi 2020. aasta strateegiaga seatud eesmärgi investeerida 3% SKPst teadus- ja 
arendustegevusse. Nimetatud eesmärk – samuti nagu muud ELi 2020. aasta strateegia 
kvantitatiivsed eesmärgid – tohib kehtida ainult ELi jaoks tervikuna, kusjuures tuleb lubada 
seda, et sõltuvalt erinevatest piirkondlikest struktuuridest ei saa ja ei peagi investeerima 
võrdselt teadus- ja arendustegevusse ning kõrgharidusse.

Seejuures tuleb kinnitada, et haridustaset või inimkapitali tõsteti esile kui üht tähtsaimat 
majanduskasvu edendavat tegurit, mis aga ei nõua raportööri arvates tingimata 
kõrgharidusasutustele vahendite võrdset jaotamist. Analüüsist nähtub lisaks, et innovatsiooni 
ja hariduse valdkonda investeerimine võib edendada majanduskasvu, seda siiski vaid juhul, 
kui on olemas infrastruktuur (liiklus, lairibainternet, energia) ja vastavad institutsioonid
(tasakaalustatud kombinatsioon avaliku sektori investeeringutest ja eelarvepoliitika 
konsolideerimisest seoses makromajanduslike meetmetega, e-valitsuse teenused, piiriülene 
õpe), nii et tingimata osutub vajalikuks ühtne lähenemisviis meetmete võtmisele.

Maanteedevõrgustiku tihedus ja tänavavõrgustiku kvaliteet on ELi piires märgatavalt 
erinev, kusjuures ligipääsetavuse suhtes avaneb EL 12 riikide puhul üldiselt halvem pilt. 
Linnakeskuste ühendamises tänavavõrgustikuga ja transpordiühenduse tagamises on EL 15 ja 
EL 12 vahel tohutud erinevused. EL 12 mitmetes piirkondades vajavad nii teede- kui ka 
raudteevõrk olulisi investeeringuid, et saavutada EL 15 riikidega võrreldav heaolutase. 
Raportöör viitab lisaks siiski puudujääkidele EL 15 transpordi laiamõõtmelises 
infrastruktuuris ja tunneb puudust analüüsist, mis käsitleb liikmesriikidevahelise 
transpordivõrgu tähtsust piirkondlikule majandusele. Seoses energiaga on esmajoones tähtis 
energiatõhusus, arukate energiasüsteemide suurem kasutus ja taastuvad energiaallikad. 
Ettepanekuid selle kohta, kuidas struktuurifondide abil saaks suurendada halvemas olukorras 
piirkondade energiainfrastruktuuri väärtust, on siiski vaevu tehtud.

Heaolu suurendamine ja tõrjutusega võitlemine

ELi demograafilised muutused annavad selgeid vihjeid vanemate inimeste arvu 
suurenemise kohta rahvastiku hulgas, mis avaldab mõju tööturu tingimustele ning 
nõudlusele tervishoiuteenuste järele. Inimeste heaolus esineb selgeid piirkondlikke erinevusi, 
seda enam, et kindlaks on tehtud märgatav erinevus oodatavas elueas ning suremuse määras 
vähkkasvajate ja südamehaiguste tõttu. Hõredalt asustatud aladel, eriti vähem arenenud 
liikmesriikides, on juurdepääs vastavatele teenustele üldiselt raskem. Peatüki teemaks on 
tööturu suundumused ning see keskendub majanduskriisi märkimisväärsetele 
tagajärgedele, mille tulemusel olid mõned liikmesriigid silmitsi umbes 20% suuruse töötuse 
määraga. 

Vaesust ja tõrjutust käsitlevaid tegureid silmas pidades esineb vaesuse ohus elanikkonna
puhul riigiti märgatavaid erinevusi, kuigi mitmetes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides oli enne 
kriisi täheldatav tõus leibkonna sissetulekus. Aktiivne vaesusega võitlemine seisneb eelkõige 
laialdase juurdepääsu tagamises koolitusele, tööturule ja tervishoiuteenustele.

Keskkonnasäästlikkuse suurendamine
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Asutused aitavad aktiivse keskkonna- ja kliimapoliitikaga otsustavalt kaasa transpordisektori 
ja ehitiste energiatõhususele ning võivad ajendada ka investeeringute tegemist erasektori 
poolt. Lisaks võivad piirkonnad mängida olulist rolli taastuvate energiaallikate kasutamise 
edendamisel, isegi kui üksikutel piirkondadel on erinev potentsiaal ja suutlikkus. 
Päikeseenergia kasutamise arendamine on kõige tõhusam Lõuna-Euroopas, lisanduv 
tuuleenergia toob keskkonnaalast ja majanduslikku kasu eelkõige Atlandi ookeani ja 
Põhjamere rannikul.

Vaatamata tõsiasjale, et mitmed piirkonnad suutsid täita Euroopa keskkonnadirektiivid – ka 
tänu ühtekuuluvuspoliitikale –, on jäätmemajanduse ja asulareovee puhastamise vallas vaja 
veel palju ette võtta. Lisaks tuleb märkida, et seni tehti investeeringuid, ilma et oleks seatud 
kindlaid eesmärke pikaajalisele rahastamisele. Pikaajalist planeerimist tuleks seetõttu 
kavandada realistlikumalt. Raportöör soovib uurida, kuidas määratleda kõige paremini 
valdkondi, mis on ühtekuuluvuspoliitika tõhusa elluviimise tähtsaks eelduseks, ning kuidas 
saavutada kõige kasulikumalt vastavaid stiimuleid reformide läbiviimiseks.

Isegi kui mitmed linnad peavad jätkuvalt kannatama halba õhukvaliteeti, on linnas elamine 
seotud liiklusele kuluva väiksema energiahulgaga ning pinnase vähema katmisega, mis kehtib 
siiski pigem väikeste kui suure territoriaalse ulatusega linnade puhul.

II Liikmesriikide meetmed ja ühtekuuluvus

ELi 2020. aasta strateegia eesmärke saab saavutada ainult siis, kui piirkondlikud, 
liikmesriikide ja ELi meetmed on üksteisega kooskõlas ning erinevatel tasanditel säilib 
omavastutus. Vajadus kooskõlastada liikmesriikide meetmeid ühtekuuluvuse eesmärgil on 
sätestatud isegi ELi toimimise lepingu artiklis 175. Raportöör tervitab analüüsi, mis käsitleb 
erinevusi liikmesriikide kulutustes ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamises 
avaliku sektori investeerimistegevusse. Erilise tähtsusega on NUTS II tasandil tehtud avaliku 
sektori investeeringute ja nende ühtekuuluvuspoliitikasse antud panuse liigitamine (mis on 
esimest korda toimunud nii üksikasjalikult).

Samal ajal kui mõned liikmesriigid keskendusid piirkondlike erinevuste ületamisele, võtsid 
teised põhiülesandeks riikliku konkurentsivõime suurendamise. Sõltumata valitud 
lähenemisviisist pannakse üha enam rõhku mitte ainult mingi piirkonna puuduste 
vähendamisele, vaid ka sisemisele arengupotentsiaalile, kasutades vastava piirkonna 
konkurentsieeliseid.

Umbes kaks kolmandikku ELi avaliku sektori investeeringutest teevad kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused, mis teeb taas kord selgeks, millise otsustava panuse annavad 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ühtekuuluvuspoliitika ja ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisse. Siiski ei saa ülesannete hajutamise olukorras selgeks see, 
milline õigus on asutustel neid väljaminekuid käsutada.

Avaliku sektori investeeringute ja saavutatud majanduskasvu määra vahel leiti 
positiivne vastastikune seos, s.t lähenemine. Seetõttu peab avaliku sektori investeeringute ja 
ühtekuuluvuspoliitika raskuskese asetsema ka edaspidi vähem arenenud piirkondades. 
Murettekitav on see, et valitsemissektori võla kriisist tingitud suurenemine pidurdab enamikus 
liikmesriikides investeeringute tegemist avaliku sektori poolt. See võib Euroopa toetusrahade 
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tähtsust piirkondade jaoks veelgi suurendada, mida tõestas veenvalt juba majanduse 
elavdamise pakettide kaasrahastamine ELi poolt. Komisjoni arvates võib sellest tuleneva 
võlgade suurenemise tõttu osutuda vajalikuks kaasrahastamiseeskirjade tõhustamine. Need 
eeskirjad peaksid raportööri arvamuse kohaselt hõlmama ka lihtsustavaid meetmeid 
erakapitali kasutamiseks. 

Ühtekuuluvuspoliitika mõju suurendamiseks on vaja liikmesriikide tasandil läbi viia 
struktuuri- ja institutsioonilisi reforme. Kahjuks on need reformid toimunud suhteliselt 
pikaldaselt ja ebaühtlaselt. Ühtekuuluvuse jaoks on erilise tähtsusega teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni valdkond, ettevõtlust, siseturgu ja konkurentsi käsitlevad 
raamtingimused, parema õigusloome tegevuskava ja tööturg. Seoses sellega õnnitleb 
raportöör liikmesriike selle eest, et nad võtsid teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
valdkonnas vastu järjepidevamad ja ühtsemad meetmed, mille tulemusena saab 
ühtekuuluvuspoliitika avaldada suuremat mõju. Kõrghariduse ajakohastamises ja erasektori, 
eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete edendamises võib täheldada edusamme. Siiski 
on igas valdkonnas, eriti konkurentsipoliitika vallas, tarvis jätkata meetmete võtmist.

On tehtud ettepanek siduda ühtekuuluvuspoliitika tihedamalt makromajanduslike 
eesmärkide ja struktuuri- ja institutsiooniliste reformidega:

 laiendada tuleks makromajanduslikke tingimusi, mis kehtivad seni ainult 
ühtekuuluvusfondidele;

 kontrollida tuleks seda, kas seatud tingimusi saaks kasutada ka teiste eesmärkide, 
näiteks ühtekuuluvuspoliitikaga seotud struktuuri- ja institutsionaalsete reformide 
jaoks.

III Muud ELi meetmed ja ühtekuuluvus

Viies ühtekuuluvusaruanne annab põhjaliku ja üksikasjaliku ülevaate suure hulga ELi 
meetmete, mis koondati nende piirkondliku mõõtme järgi, piirkondlikust mõjust. Mõnes 
poliitikavaldkonnas on ebaühtlase territoriaalse mõju tõttu vaja astuda konkreetseid samme, et 
tagada tulude ja kulude tasakaalustatud jaotumine. Järelikult on vajalikud kindlamad 
teadmised piirkondliku mõju kohta: territoriaalse mõju teemat tuleks käsitleda juba 
poliitika kujundamise käigus või tuleks alternatiivina kaasata vastavate meetmete 
järelhindamisse piirkondliku mõju hindamine. 

Raportöör pooldab ettepanekut, et komisjon taotleks piirkondliku mõõtme rohkem 
esiletõstmist oma mõju hindamise raames ning et liikmesriigid töötaksid selle jaoks välja oma 
lähenemisviisid. Antud valdkonna meetodeid tuleks edasi arendada, samuti peaksid edasiste 
meetmete aluseks olema Euroopa Asulaplaneerimise Vaatlusvõrgu koostatud uuringu 
tulemused, mis käsitles konkreetsete meetmete mõju teatavatele piirkondadele.

Raportöör kinnitab veelgi, et vastavalt ühtekuuluvuse ja majanduskasvu eesmärgile on oluline 
ühendada investeeringud hariduse, ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonnaga. Samuti on 
vajalik piirkondades ühitada teadus- ja arendusprogramme, ühtekuuluvuspoliitikat ja maaelu 
arengu programme. Vaid nii saab EL vastavalt Euroopa eesmärkidele rakendada laialdaselt 
stiimuleid uuenduste tegemiseks. 

IV Ühtekuuluvuspoliitika mõju
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Ajavahemiku 2000–2006 kohta koostatud järelhindamises tehti kindlaks, et tänu 
ühtekuuluvuspoliitikale loodi EL 15 riikide eesmärgi 1 piirkondades miljon töökohta ning 
SKP suurenes 10% võrra. Umbes 10 miljonit inimest aastas omandas hariduse, enam kui 
23 miljonile inimesele võimaldati ühendus reovee kogumis- ja puhastussüsteemidega. 
Makromajanduslikest mudelsimulatsioonidest nähtub, et ühtekuuluvuspoliitika 
suurendas SKPd Euroopas tervikuna. Praegusel programmitöö perioodil ulatuvad 
ühtekuuluvuspoliitika raames kavandatud investeeringud ettevõtluse ja innovatsiooni 
valdkonnas umbes 79 miljardi euroni, transpordi valdkonnas 76 miljardi euroni – seda 
peamiselt EL 12 riikides –, inimkapitali puhul 68 miljardi euroni ja keskkonnakaitse 
valdkonnas 62 miljardi euroni.

Investeeringud EL 15 teedeehitusse on igati edukalt lõpetatud ning peaksid nüüdsest 
keskenduma keskkonnasõbralikele transpordivahenditele (rööbastransport, 
linnatranspordisüsteemid). Raportöör soovitab lisaks sellele suunata tähelepanu ka kogu 
Euroopa jaoks olulistele ehitus- ja parandusmeetmetele ja puuduste kaotamisele, näiteks teede 
ja veeteede valdkonnas, samas kui EL 12 riikides on endiselt esmase tähtsusega kõigi 
ühendusteede parandamine. 

Samuti analüüsiti ühtekuuluvuspoliitika mõju maapiirkondadele, mille käigus tehti 
kindlaks, et nimetatud poliitika suurendas juurdepääsu teenustele ning aitas sellega kaasa 
elutingimuste paranemisele ja territoriaalse arengu tasakaalustumisele.

Paljude projektide tähtsaim tegur, mis aitas kaasa nende projektide edule, oli asjaomaste 
isikute aktiivne osalemine kohalikul ja piirkondlikul tasandil, mis kujutas endast ka 
ühtekuuluvuspoliitika lisavõitu. Hindamistulemused seoses partnerluse põhimõttega näitasid, 
et perioodil 2000–2006 rakendati seda EL 15 riikides tihedamalt, kuid EL 10 riikides on 
jätkuvalt vajadus meetmeid võtta. Üldiselt oli partnerlus ELi programmides paremini 
välja arendatud kui üksikute liikmesriikide programmides.

Huvitav on see, et isegi kui üksikute liikmesriikide kulud ja isiklikud vajadused on erinevad, 
ei ületa ühtekuuluvuspoliitika halduskulud teiste rahvusvaheliste organisatsioonide 
rahastamisprogrammide kulusid. Euroopa õigusaktide rakendamine ei suurenda 
halduskoormust oluliselt, kui aga liikmesriikide nõuded ületavad nõutava piiri, võib 
bürokraatia märgatavalt suureneda.

Välja toodi ka mõned valdkonnad, mis vajavad veel parandamist. Nii jätkati ettevõtetele 
antavate diferentseerimata toetuste reformi ning laiendati eri rahastamisvahendite (laenud, 
riskikapital, võrgustike tugevdamine) pakkumist.

Hindamisest selgus ka see, et (peaaegu kõigis investeerimisvaldkondades) oli ekslikult 
esiplaanil pigem rahastamisvahendite jagamine kui programmidega seotud eesmärkide 
saavutamine. Jälgimine on liiga tihti suunatud esiplaanil olevale tulemusele (ehitatud teede 
pikkus, täiendkoolituste arv), mitte aga soovitud mõjule (uute transporditeede panus 
piirkondlikkuse arengusse, koolituste alusel pakutavad töökohad). Seetõttu peaksid eesmärgid 
olema tulevikus selgemalt sõnastatud, keskenduma vähematele prioriteetidele ning neid peaks 
saama hinnata selgete kriteeriumide järgi.
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Eelkõige tehakse viiendas ühtekuuluvusaruandes ettepanek rakendada võrdlevat mõju 
hindamist, kulude-tulude analüüsi, abisaajate küsitlemist ning kvalitatiivseid meetodeid, 
näiteks juhtumianalüüsi. Liikmesriike kutsutakse üles mitte ainult võtma komisjoni 
väljapakutud meetmeid, vaid viima kõnealuses valdkonnas läbi ka omapoolseid hindamisi.
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Raporti kavandatav ülesehitus

Koostatava raporti puhul soovitatakse kasutada järgmist ülesehitust. 

1. Viienda ühtekuuluvusaruande järelduste hindamine 
(lõppenud finantsplaneerimise periood 2000–2006 ning jooksva perioodi 2007–
2013 vahehindamine)

o Eesmärkide saavutamine
o Programmitöö ja programmide juhtimine
o Järelevalve ja tõhususe hindamine

Ühtekuuluvuspoliitika on liidu peamine vahend tasakaalustatud ja harmoonilise arengu 
edendamiseks liidu 271 piirkonnas. Programmitöö perioodi järelhindamine 2000–20061 näitas 
edusamme majanduslike, sotsiaalsete ja territoriaalsete erinevuste vähendamises. 

Ajavahemikku 2007–2013 hõlmavate strateegiate ja rakenduskavade rakendamine 
liikmesriikides on poole peal ja käivitatud on juba palju projekte. Raportis analüüsitakse 
rakendamise hetkeseisu, kuid see hõlmab ka tulevikku suunatud lähenemist. Eesmärk on anda 
edasiliikumiseks positiivne tõuge. Seetõttu sõnastatakse eesmärgist tulenevad soovitused, mis 
peaksid parandama programmide rakendamist käesoleval programmitöö perioodil.

2. Struktuurifondide tulevik

Raporti tuumaks on esimesed konkreetsed soovitused ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika 
tuleviku kohta. Nende aluseks on komisjoni järeldused viienda ühtekuuluvusaruande kohta, 
mida käsitletakse uuesti järgnevas ülevaates raporti struktuuri kohta.

2.1. Ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid ja sisu

2.1.1. Tulevikku vaadates: ülemaailmsed ja Euroopa raamtingimused

Euroopa regionaalpoliitikat tuleb kujundada ülemaailmse arengu kontekstis. Raportis 
soovitakse tegeleda järgmiste küsimustega:

1) Milliste ülemaailmsete väljakutsetega seisab Euroopa kogukond järgmistel aastatel 
silmitsi? 
2) Milliseid võimalusi pakuvad piirkondadele aina intensiivsem ülemaailmne tööjaotus ja 
infotehnoloogia edusammud? 
3) Millise panuse saavad Euroopa piirkonnad anda ressursside tõhusamasse kasutamisse ja 
kliimakaitsesse? Millist mõju avaldavad neile endile demograafilised muutused, 
keskkonnaseisund ning majanduskriisi ja ülemaailmastumise tagajärjed? 
4) Kus ja kuidas saab Euroopa ühtekuuluvuspoliitika aidata kaasa võrdsete võimaluste 
loomisele piirkondade arengus?

2.1.2. Euroopa lisandväärtus

                                               
1 2000.–2006. aasta ühtekuuluvuspoliitika ERFist kaasrahastatud programmide järelhindamine (eesmärgid 1 ja 
2), koondaruanne, aprill 2010.
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Ühtekuuluvuspoliitika toob juba ammu solidaarse ühiskonna ja kasvu näol kogu mandrile 
olulist kasu. Ühtekuuluvuspoliitikas võetakse ka edaspidi arvesse Lissaboni lepingu eesmärki 
vähendada erinevusi eri piirkondade arengutasemes ning kõige halvemas olukorras alade 
mahajäämust ning annab juba sellega olulise panuse ELi 2020. aasta strateegia elluviimisesse. 
Siiski tuleb tulevaste väljakutsete nimel ning ka struktuurifondide jaoks vajaliku eelarve 
vastuvõetavust silmas pidades määratleda täpsemalt Euroopa lisandväärtus ning seda 
jõulisemalt rõhutada. 

Kuigi puudujäägid ja väljakutsed hõlmavad võrdselt Euroopa kõiki piirkondi 
(keskkonnakaitse, demograafilised muutused, koolitus), ei tulene sellest siiski Euroopa 
vastutus poliitikameetmete eest. Euroopa ei ole automaatselt vastutav probleemide 
lahendamise eest lihtsalt seepärast, et riikidel ja piirkondadel on sarnased probleemid. 
Raportöör täheldab, et just mõned ELi 2020. aasta strateegia põhivaldkonnad (vähem koolist 
väljalangenuid, rohkem kõrge kvalifikatsiooni omandamist, rohkem töölkäivaid inimesi, 
vähem vaesust, rohkem kohalikul tasandil keskkonda investeerimist) on eelkõige liikmesriigi 
või koguni piirkondliku või kohaliku tasandi vastutada. 

Siinkohal võiks kasu olla sellest, kui määratleda täpsemalt investeeringute Euroopa 
lisandväärtus. Komisjon ei paku oma järeldustes selleks veel piisavaid stiimuleid, kuna ta 
analüüsib lisandväärtust (väga keerukalt) pigem programmide toimumise põhjal, kuid ei 
kirjelda veel eriti selle sisu. Raport kaldub seega komisjoni järelduste formaalsest struktuurist 
kõrvale ja pühendub esialgu järgmistele küsimustele:

5) Kuidas saab Euroopa regionaalpoliitika vahetult ja tõhusalt toetada jõupingutusi, millega 
elavdada majandust ja suurendada majanduskasvu liikmesriigi ja piirkondlikul tasandil?
6) Milles seisneb üleeuroopalise eesmärgi piirkondlik mõõde?
7) Milles seisneb Euroopa lisandväärtus ühtekuuluvusvahendite rakendamise puhul? Kuidas 
saab seda määratleda?
8) Millise panuse saavad Euroopa piirkonnad anda ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisse?

2.1.3. Investeerimissuundade määramine

Arutelust ühiste (majanduslike, sotsiaalsete, keskkonnaalaste) väljakutsete ja 
ühtekuuluvuspoliitika Euroopa lisandväärtuse üle selguvad tulevased investeerimissuunad. 
Siinkohal tervitab raportöör ühtekuuluvuspoliitika järelhinnangus esitatud komisjoni 
soovitust, mille kohaselt on vajalik vahendite suurem koondamine, et saavutada otsustav kaal 
ning tajutav mõju. Tulevikus tuleb tagada, et liikmesriigid ja piirkonnad koondaksid nii ELi 
kui ka liikmesriigi vahendid mõnele üksikule prioriteedile, mis vastab sellele väljakutsetele. 

Neid esmaseid kaalutlusi silmas pidades tegeleb raport järgmiste küsimustega:

9) Millistes poliitikavaldkondades on vajalik Euroopa ühine lähenemisviis, et saavutada ELi 
2020. aasta strateegia ja piirkondliku arengu eesmärke ning vähendada piirkondlikke 
erinevusi?
10) Kuidas on ühendatavad Euroopa lähenemine liikmesriikide suveräänsuse põhimõttele ja 
arusaam piirkondlikust omavalitsusest?
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2.1.4. Programmitöö sisu, sihtmärgid ja raamistik

Vastavalt viiendas ühtekuuluvusaruandes ja järeldustes kirjeldatud struktuurile hõlmaks 
ühtekuuluvuspoliitika edaspidi kõiki Euroopa piirkondi ning säilitaks põhijoontes samad 
kindlad eesmärgid (1: lähenemine, 2: konkurents ja tööhõive, 3: piiriülene koostöö). Neid
tuleks siiski selgemini sõnastada ja tuua välja seosed vastavate eelarveridadega. Seda tuleb 
raportis pikemalt käsitleda.

Komisjoni arvates tuleks ühtekuuluvuspoliitikat edasi arendada ühtse poliitikana järgmiste 
põhielementide alusel:
– komisjoni vastu võetud ühine strateegiline raamistik koos investeerimissuundadega, mis 
hõlmab Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
Kalandusfondi ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi;
– arengu ja investeeringute partnerlusleping (ühtekuuluvuspoliitika jaoks), mis kaotaks 
liikmesriikide varasemad strateegilised raamkavad ning mille üle peetaks läbirääkimisi ning 
lepitaks kokku liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel;
- rakenduskavad, mis, nagu käesolevalgi programmiperioodil, oleksid tähtsaim vahend 
strateegiliste dokumentide rakendamisel konkreetsete investeerimisprioriteetide näol.

Need kolm ettepanekut moodustavad komisjoni sellekohase ettepaneku tugisambad. Sellest 
sõltumata tuleb vahendite eesmärke ja struktuuri silmas pidades võtta siiski arvesse 
täiendavaid aspekte, millele raport keskendub:
11) Rahalist toetust tuleks jooksval programmitöö perioodil jagada piirkondade vahel 
vastavalt piirkonna majandusliku arengu tasemele, mida mõõdetakse SKPs inimese kohta 
(ELi meetmete väljatöötamise ja arendamise käigus võib otsustamisprotsessi järgmisel 
tasandil siiski kasutada lisavahendeid ja -näitajaid). Kuidas peaks selline mudel välja 
nägema?
12) Kuidas saab tagada seda, et poliitikaprogrammi ja selle kulgemise reform on põhijoontes 
seotud halduskoormuse vähendamise eesmärgiga?
13) Kuidas saab vajalike üleminekuperioodi toetuste võimaldamisel eriti arvestada endiste 
ülimalt abikõlblike piirkondadega, mida jätkuvalt iseloomustavad negatiivsed piirkondlikud 
tunnused (nt elanike arvu vähenemine)?
14) Kas ühtekuuluvuspoliitika kaalutlustel tuleks taotleda vahekategooria loomist eesmärgi 1 
ja eesmärgi 2 vahele?
15) Tihtipeale on Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi investeeringud 
seotud sama eesmärgiga. Kas oleks mõttekas suurendada rahastamise tõhusust struktuuri 
lihtsustamise abil, mis võiks hõlmata ka Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ühendamist? Kas liitunud fondid suudaksid ikkagi aidata kaasa ELi vähem arenenud 
osade infrastruktuuri vajalikule arendamisele? Kas niimoodi saaks paremini saavutada 
tulevase ühtekuuluvuspoliitika ühte eesmärki, nimelt seda, et investeeringutega infrastruktuuri 
kaasneksid suuremad investeeringud haridusse, ettevõtlusesse ja innovatsiooni?
16) Komisjon taotleb rahastamisvahendite reformi. Olulist toetuste jagamist tuleks jõuliselt 
täiendada laenude andmise ja fondide vahenditega. Mil määral ja millises vormis saaks uusi 
rahastamisvahendeid kasutada? Kas tuleks kasutada lihtsaimat neist (krediidid), et 
vähendada seeläbi halduskoormust? Kas mõeldavad on ka kaudsemad meetmed (nagu 
nõustamine ja klastrite toetamine)?



PE456.704v01-00 12/16 DT\853445ET.doc

ET

17) Kuidas saab täpsemalt määratleda Euroopa Sotsiaalfondi ja selle rolli ühtse struktuuri ja 
ühtekuuluvuspoliitika rahastamise raames? Kuidas saavutada suuremat kooskõla Euroopa 
Sotsiaalfondi ja teiste fondide (eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fondi) vahel? Kuidas 
parandada Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi vahelist koostoimet 
ning võimaldada ristfinantseerimist, mille eesmärk oleks lihtsustada ühtset linnaarendust?
18) Kuidas saab ühtekuuluvuspoliitika vaatepunktist parandada linna- ja maapiirkondade 
partnerlust, millele osutatakse aruandes otseselt kui võimalusele saavutada tasakaalustatud 
areng? Kuidas saab tagada parema koostoime maapiirkondade arengu ja 
ühtekuuluvuspoliitika meetmete vahel või ühtlustada eeskirju?
19) Kui täpselt peaksid programmitöö dokumentides olema sõnastatud linnaarendust 
käsitlevad meetmed ning kas ühtsed linnaarenduskavad peaksid olema kohustuslik eeldus 
selleks, et EL kaasrahastaks linnapiirkondades läbiviidavaid projekte?
20) Ühtekuuluvuspoliitika toetab ka edaspidi territoriaalse koostöö kolme aspekti, s.t 
piiriülest, riikidevahelist ja piirkondadevahelist aspekti. Kuidas saab tugevdada seost 
struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika teiste eesmärkide vahel? 

2.1.5. Territoriaalne ühtekuuluvus

Lissaboni lepinguga lisati territoriaalse ühtekuuluvuse sihile eesmärk saavutada majanduslik 
ja sotsiaalne ühtekuuluvus. Vaatamata sellele, et ELi ühtekuuluvuspoliitika sõnastus ja 
programm jäävad nii Euroopa kodanikele aina vähem mõistetavaks ning segadus sihtmärkide 
ja programmi suhtes suureneb ka potentsiaalsete abisaajate hulgas, kuulub piirkondlikku 
ühtekuuluvusse investeerimine juba aastaid Euroopas teostatud struktuuripoliitika valdkonda, 
seda nimelt majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkide raames. Selle teema uute 
osadena näeb komisjon eelkõige uusi lähenemisviise linnaarendusele ja makropiirkondlikele 
strateegiatele. Raportis tuleb selgitada järgmisi küsimusi:

21) Kuidas saab ELi ühtekuuluvuspoliitika kaasneda uuendusliku linnaarenduse 
strateegiatega?
22) Kas makropiirkondlikud ühendused põhjendavad õigust saada selleks eesmärgiks ette 
nähtud vahendeid? 
23) Kas üldised toetused on piirkondlikule tasandile sobiv vahend?

2.1.6. Naabrus- ja laienemispoliitika

Kõnealust teemat ei mainita viiendas ühtekuuluvusaruandes piisavalt. Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahend ja ühinemiseelse abi rahastamisvahend on 
ühtekuuluvuspoliitika seisukohast olulised, kuna nende ja teiste vahenditega hõlbustatakse 
piiriülest koostööd väljaspool Euroopa Liitu asuvate riikidega. Ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend aitab kandidaatriikidel edaspidi ühtekuuluvusstruktuure sisuliselt ja 
korralduslikult ette valmistada. Ühinemine avaldaks loomulikult mõju rahastamisvahendite 
olemasolevatele struktuuridele ja rahastamismääradele. Raportis soovitakse tegeleda järgmiste 
küsimustega: 

24) Kas naabrus- ja laienemispoliitikaga ette nähtud piirkondliku arengu üksuste käsutuses 
peaks ka edaspidi olema ühinemiseelse abi rahastamisvahend, mille tingimuseks on riigi 
ühinemine Euroopa Liiduga?
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25) Millised tagajärjed on edukatel ühinemisläbirääkimistel olemasoleva 
ühtekuuluvuspoliitika suunamisele? Kas EL vastab oma ühinemiskriteeriumidele, kui hindab 
oma vastuvõtuvõimet ka ühtekuuluvuspoliitika seisukohast? Kas Euroopa Parlament ja 
Regioonide Komitee osalevad selles protsessis piisavalt?

2.2. Ühtekuuluvuspoliitika uus programm: stiimulid, tingimused, 
tulemustele suunatus

Euroopa Liidu uus majanduspoliitiline juhtimissüsteem tingib komisjoni arvates vajaduse 
koostada uusi siduvaid eeskirju liikmesriikide läbiviidavate reformide tingimuste ja stiimulite 
kohta, et tagada rahastamisvahendite tõhus kasutamine ühtekuuluvuspoliitikaga otseselt 
seotud valdkondades.

Selliseid makromajanduslikke tingimusi tuleks järgmiseks programmitöö perioodiks 
laiendada, s.t need peaksid kehtima mitte ainult ühtekuuluvusfondidele, vaid ka teistele 
struktuurifondidele, millest saab tulevase ühtekuuluvuspoliitika struktuuri osa.

Tulevikus kehtestataks uued tingimusi käsitlevad eeskirjad, mis looksid stiimuleid reformide 
läbiviimiseks. Sellega jääks liikmesriikide osaks vajalike reformide elluviimine. Nimetatud 
protsessi juhtimisel on oluline õige tasakaal komisjoni haldussuutlikkuse ning nõukogu 
poliitilise suunamise ja järelevalve vahel.

26) Kuidas saavad ELi nõuded liikmesriikide reformidele, mis hõlmavad 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite tõhusat kasutamist, olla konkreetselt määratletud, rikkumata 
seejuures liikmesriikide pädevusi?
27) Kuidas saab ühtekuuluvuspoliitika kaasa aidata eelarvepuudujäägiga liikmesriikide 
distsiplineerimisele?

Juba nimetatud ühises strateegilises raamistikus sätestatakse peamised põhimõtted, mis 
käsitlevad sekkumismeetmeid kehtestatud tingimuste kontekstis. Nimetatud põhimõtted 
peavad jätma piisavalt tegutsemisruumi kooskõla saavutamiseks liikmesriikide ja piirkondade 
oludega, mis on ühtekuuluvuspoliitika jaoks erilise tähtsusega. Selle alusel lepitakse 
programmitöö perioodi alguseks ühtekuuluvuspoliitikaga otseselt seotud valdkondades 
vastavalt institutsionaalsele kontekstile kas iga liikmesriigi või piirkonnaga kokku kindlates 
siduvates tingimustes, mis oleksid sätestatud programmitöö (s.t arengu ja investeeringute 
partnerlusleping ja rakenduskavad) dokumentides, kasutades kooskõlastatud lähenemisviisi 
koos kõigi oluliste ELi poliitikavaldkondadega. 

Uued esitatud tingimused võiksid aidata jõuda lähemale Euroopa lisandväärtuse ideele, kuid 
on veel teoreetilised ning vajavad edasist täpsustamist. Juhul kui raport on siinkohal edukas ja 
aitab komisjonil esitatud küsimustele vastata, on tingimata vaja täiendavat teavet. 

28) Millised on seda liiki tingimuste eelised ja puudused ning millised oleksid komisjoni ning 
liikmesriikide ja piirkondlike asutuste ülesanded ja pädevused nende tingimuste elluviimisel?
29) Kuidas tuleks tingimused liikmesriikide (või piirkondade?) jaoks individuaalselt kindlaks 
määrata ning tagada seejuures võrreldavus ja võrdne kohtlemine? Millist rolli mängivad 
selles protsessis piirkonnad? Kuidas saab säilitada häid partnerluspõhimõtteid?
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30) Kuidas saab tagada seda, et ühtekuuluvuspoliitika struktuur, mis on suuremal määral 
suunatud tulemustele, ei vii halduskoormuse suurenemiseni ning seega ei takista jõupingutusi 
lihtsustamise nimel?
31) Milliste näitajate alusel saab kõigepealt kehtestada arengueesmärgid ning seejärel 
ühtekuuluvuspoliitika tulemusi konkreetselt hinnata? Kas need näitajad loovad sel juhul 
piisava seose tehtud investeeringute Euroopa lisandväärtusega? 

Kaasrahastamist kui ühtekuuluvuspoliitika ühte peamist põhimõtet tuleks kontrollida eriti 
seoses rahastamise ülemmääraga ning vajaduse korral teha selles eristusi viisil, mis vastaks 
paremini arengutasemele, Euroopa lisandväärtusele, meetmete liikidele ja abisaajatele.

32) Kui suur peaks olema kaasrahastamise ülemmäär, et tagada struktuurifondide 
vastutustundlikum kasutamine, kas nt 60%, 75% või 90%? Kas esitatud eristamiskriteeriume 
tuleks täiendada teiste kriteeriumidega, ning kui jah, siis millistega?

Arvesse võiks võtta uuenduslike, tõhusust suurendavate vahendite rakendamist. Nii saaks ELi 
tasandil luua tulemusreservi, et toetada edusamme Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamises. Nii säilitataks ühtekuuluvuspoliitika vahendite piiratud osa, mida jagataks 
vahekokkuvõtte tegemise käigus neile liikmesriikidele ja piirkondadele, kes on oma 
programmidega võrreldes nende lähtepunktiga andnud suurima panuse Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamisse.

33) Kui suur võiks olla eelarve osa tulemusreservi tarbeks? Milline oleks konkreetselt 
rahastamisallikas? Milline kontroll oleks liikmesriikidel jagamata vahendite üle? 

2.3. Rahastamisstrateegia ja finantskontroll

2.3.1. ELi eelarve: periood ja eelarveread

ELi eelarve praegusel kujul on tõestanud oma sobivust ühtekuuluvuspoliitika elluviimiseks. 
Sellest tulenevalt tuleb väga ettevaatlikult läheneda ka pisimale muudatusele eelarve 
kindlaksmääratud ja usaldusväärses struktuuris. Kahjuks ei käsitle komisjon oma järeldustes 
veel piisavalt põhjalikult jooksvat arutelu ümberstruktureerimise üle.

34) Millised eelarveperioodid soodustavad ühtekuuluvuspoliitika elluviimist? Kas ELi 
2020. aasta strateegia ja majanduskasvu uute määratluste kontekstis muutub paratamatuks 
eelarveridade jaotuse reform?

2.3.2. Eelarve täitmine, eelarvedistsipliin, finantskontroll

Komisjon teeb ettepaneku laiendada standardmenetlusi, esitada iga-aastaseid kinnitavaid 
avaldusi ning akrediteerida asjaomaseid haldusasutusi, samuti kaalub rangete riiklike 
kontrollide stiimulite arvu suurendamist. Riiklikele asutustele võiks Euroopa 
rahastamisvahendeid välja maksta alles siis, kui nad on ise maksnud abisaajatele vastava 
summa. Lisaks peaks väljamaksmine olema tihedamalt seotud tulemustega, samuti tuleks 
kõigis valdkondades jätkuvalt rakendada n+2 reeglit.
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35) Kaasrahastatud kulutuste rangem kvaliteedikontroll ja järelevalve on liikmesriikide poolt 
vältimatu. Mil viisil leiavad komisjoni esitatud ettepanekud liikmesriikide heakskiidu ning 
kuidas saab neid ettepanekuid kõigi suhtes kohustuslikult ellu viia? Kuidas saab hilisemate 
väljamaksete puhul välistada suhteliselt vaesemate riikide positsiooni ohustamist? 
36) Kuidas saab e-valitsuse teenuste abil tagada sellist tüüpi kontrollisüsteemi maksimaalne 
lihtsustamine ja lõpuks võimalikult suur tõhusus?
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Töödokumendi järeldused

Käesolevas dokumendis välja toodud 36 küsimusega tõstatab raportöör tähtsaimad 
ettepanekud, mille üle toimub praegu intensiivne arutelu ning mis hõlmavad 
ühtekuuluvuspoliitikat pärast 2013. aastat. 

Põhimõtteliselt vajab ELi ühtekuuluvuspoliitika jõulisemalt tulemustele suunatud 
lähenemisviisi. Ka komisjoni põhimõttelised ettepanekud ELi 2020. aasta strateegia sisu 
ühendamise kohta on veenvad, isegi kui ELi 2020. aasta strateegias toodud lähenemisviis ei 
rahulda kõiki tähtsaid ühtekuuluvuspoliitika alaseid nõudmisi. Tulevase piirkondliku 
rahastamise jaoks on vältimatu ka liikmesriikide suurem vastutav kaasamine vahendite 
kasutamise järelevalvesse. 

Isegi kui põhimõtteliselt valitseb üldine üksmeel komisjoni järelduste suhtes, on vaja teha 
konkreetsemaid ettepanekuid nende rakendamise kohta, et uurida lähemalt Euroopa 
Parlamendi ja liikmesriikide heakskiitu. Järgnev raport esitab esmase hinnangu ning 
rakendamissoovitused.

Komisjon ei ole veel piisavalt selgelt määratlenud Euroopa lisandväärtuse mõiste just 
ühtekuuluvuspoliitika kaalutlusi silmas pidades. Samuti tuleb võimalikult kiiresti teha 
ettepanekud näitajate kohta, mis käsitlevad eesmärkide seadmist ja tulemuste hindamist. 
Kavandatavaid tingimusi, arengupartnerlusi ja investeeringute alaseid lepinguid tuleb 
täpsemalt kirjeldada just ELi 2020. aasta strateegia tähtsate eesmärkide täitmise riiklike või 
piirkondlike pädevuste taustal. Euroopa ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika mõju ja avaliku 
hinnangu seisukohalt on siinkohal otsustava tähtsusega heakskiidetud ja õiglane ülesannete 
jaotus ELi, liikmesriikide ja piirkondade vahel.


