
DT\882381ET.doc PE475.857v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon 

3.11.2011

TÖÖDOKUMENT
Ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades ELi 
2020. aasta strateegiat silmas pidades

Regionaalarengukomisjon 

Raportöör: Nuno Teixeira



PE475.857v01-00 2/6 DT\882381ET.doc

ET

1. Sissejuhatus

Ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa Liidus on aidata vähendada erinevusi piirkondade 
arengutasemes ja kõige ebasoodsamas olukorras piirkondade mahajäämust. ELi toimimise 
lepingu artikli 174 kohaselt rakendatakse ELi igakülgse harmoonilise arengu edendamiseks 
meetmeid, mis aitavad tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.
ELi toimimise leping näeb seega ette, et tehakse majanduspoliitikat ühtekuuluvuse 
eesmärkide saavutamiseks, sh siseturuga seotud Euroopa poliitikat, ning EL toetab oma 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse meetmeid struktuurifondide kaudu.

Lepingu artiklis 174 meenutatakse, et erilist tähelepanu pööratakse teatud piirkondadele, 
nimelt tööstuslikust üleminekust mõjutatud piirkondadele ja piirkondadele, kus valitsevad 
rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused, näiteks väga 
väikese rahvastikutihedusega põhjapoolseimad piirkonnad, saared, piiriülesed ja 
mäestikualad.

Artiklite 349 ja 355 järgi on aga äärepoolseimatel piirkondadel rühmana õiguslik eristaatus.
Artiklis 349 antakse selge ülevaade äärepoolseimate piirkondade probleemide iseärasustest ja 
rõhutatakse seetõttu, et neid tuleb ELi strateegiates teistest erinevalt käsitleda.

ELi äärepoolseimate piirkondade struktuuriline, ühiskondlik ja majanduslik olukord on eriline 
nende kauguse, isoleerituse, väikese pindala, raskete looduslike olude ja majandusliku 
sõltuvuse tõttu mõnest tootest. Nende tegurite püsivus ja koosmõju piiravad piirkondade 
arengut ja õigustavad erimeetmete võtmist piirangutega toimetulekuks. Seega võib EL võtta 
erimeetmeid, sh siseturu ja ühise poliitika meetmeid, mis on seotud eelkõige selliste 
valdkondadega nagu tolli- ja kaubanduspoliitika, maksupoliitika, vabatsoonid, põllumajandus-
ja kalanduspoliitika, toorainete ja hädavajalike tarbekaupadega varustamise tingimused, 
riigiabi ning struktuurifondidele ja liidu horisontaalprogrammidele ligipääsu tingimused.

Äärepoolseimatel piirkondadel on lepingu järgi eristaatus, mille kohaselt on käsitlemise 
erinevus lubatud aluslepingute kohaldamise tingimuste sätestamisel, et poliitikat neile 
vastavalt kohandada ja rakendada erimeetmeid.

Vajadusele käsitleda ELi ühtekuuluvuspoliitikas äärepoolseimaid piirkondi erinevalt on 
õiguslik alus ELi toimimise lepingu artiklis 349, millega lubatakse erandit 
ühtekuuluvuspoliitika üldtingimustest ja Euroopa poliitika elluviimise tingimustest.

2. Taust

Äärepoolseimate piirkondade eristaatuse tunnustamist ELi toimimise lepingu artiklites 349 ja 
355 kinnitatakse ka Lissaboni lepingus. Samuti tunnistatakse viimases selgesõnaliselt 
äärepoolseimatele piirkondadele riigiabi andmise sobilikkust, mis on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõikes 3. Need viited on olulised, sest suurendavad nendes piirkondades 
vajadust erikorra järele, mis on puhtalt majanduslikest kaalutlustest eraldiseisev. Ometi on 
ühtekuuluvuspoliitika abil veel palju vaja ära teha, et aidata vähendada äärepoolseimates 
piirkondades majanduslikku ebavõrdsust ja suurendada majanduskasvu.
Ühtekuuluvuspoliitika piirkondlik mõõde on leidnud heakskiitu ELi toimimise lepingu artiklis 
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174, kuid selles korratakse Fabrizio Barca raportit1 ning mõõdet tuleks kirjeldada 
asjakohasemalt. Pealegi on pärast uue Euroopa Liidu lepingu jõustumist subsidiaarsuse 
põhimõtet tugevdatud, nimelt on suurendatud riikide ja piirkondade parlamentide osalemist 
Euroopa otsustusprotsessides.

Ajavahemiku 2014–2020 jaoks esitas Euroopa Komisjon juba 29. juunil ettepaneku 2014.–
2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku kohta2. Hoolimata sellest, et ELi lepingutes 
tunnustatakse ELi äärepoolseimate piirkondade eristaatust, ei nähta nende piirkondade jaoks 
ette eriraamistikku.

Äärepoolseimatele ja hõredalt asustatud piirkondadele järgmiseks perioodiks ette nähtud 
lisaeraldisi on vähendatud 926 miljonile eurole ja see on äärepoolseimatele piirkondadele 
antava abi suur langus võrreldes praeguse programmiperioodi 976 miljoni euroga (aluseks 35 
eurot inimese ja aasta kohta).

Oma 6. oktoobri ettepanekutes esitas komisjon ühtekuuluvuspoliitika järgmise perioodi 
finantsmääruste jaoks äärepoolseimate piirkondade kohta mõned erimeetmed3. Siiski on
põhjust kahelda, et nendest ettepanekutest piisab kõnealuste piirkondade vajaduste katmiseks, 
eriti praegu, mil nende majandustegevust ohustavad majanduskriis ja kaubanduse 
liberaliseerimine. Olukorda halvendavad veelgi ranged kokkuhoiukavad, mis vähendavad 
riikide valitsuste võimalusi oma piirkondi aidata, sest ka nemad sõltuvad ELi välisabist. Isegi 
kui kaasrahastamine tõuseb 85%-le, piirdub see Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi puhul 
75%-ga ning äärepoolseimatele ja hõredalt asustatud piirkondadele mõeldud täiendavatest 
lisaeraldistest rahastatud projektide puhul 50%-ga. Ainult äärepoolseimatele piirkondadele 
kehtib veel ka erinõue, et vähemalt 50% nende eraldistena saadud kogusummast kulutatakse 
tegevusele, mis aitab muuta nende piirkondade majandust mitmekesisemaks ja 
ajakohasemaks.

Kõnealuste piirkondade õiguslik tunnustamine ELi geograafiliste aladena ja selle tähtsus on 
pälvinud tähelepanu. Äärepoolseimaid piirkondi hõlmavad koostöökavadele eraldatakse 
vähemalt 150% Euroopa Regionaalarengu Fondist praegusel programmiperioodil saadud 
toetustest ja piirkondadevahelise koostöö eelarvest läheb 50 miljonit eurot äärepoolseimate 
piirkondade koostöö jaoks.

Võttes arvesse hiljutisi ettepanekuid ja eriti ELi äärepoolseimate piirkondade teemalist 
uuendatud strateegiat, mille komisjon esitab 2012. aastal vastuseks üldasjade nõukogu juunis 
2010 esitatud palvele, on algatusraporti „Ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa Liidu 
äärepoolseimates piirkondades ELi 2020. aasta strateegiat silmas pidades” eesmärgiks aidata 
tõsta esile, millega tuleks tegeleda äärepoolseimate piirkondade tulemuslikkuse 
prognoosimisel ELi 2020. aasta eesmärkide, eriti aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärgi raames.

3. Mis on kaalul

                                               
1 KOM(2008) 616 lõplik, 6.10.2008.
2 KOM(2011) 500 lõplik.
3 KOM(2011) 615 lõplik, KOM(2011) 614/3 ja KOM(2011) 611 lõplik.
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Mis on kaalul äärepoolseimate piirkondade jaoks, võib võtta kokku järgmiste veel 
saavutamata eesmärkidega: erinev ja ühine käsitlemine, mille puhul võetakse ELi poliitikas 
arvesse piirkondade eripärasid ning keskendutakse eriti ühtekuuluvuspoliitikale, mis on nende 
piirkondade väikese majanduse peamine finantsvõimendus, Euroopa poliitika kohandamine ja 
äärepoolseimate piirkondade parem toimimine siseturul ja nende geograafilises piirkonnas.

3.1. ELi äärepoolseimate piirkondade erinev ja ühine käsitlemine

ELi äärepoolseimate piirkondade erinev ja ühine käsitlemine on olnud nende piirkondade 
üheks peamiseks nõudmiseks. ELi toimimise lepingust tulenev erinev käsitlemine teeb 
võimalikuks erimeetmete võtmise majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkide jaoks, ning nõuab ELilt pidevat ja erilist tähelepanu. ELi 2020. aasta strateegia 
rakendamine tuleb kohandada äärepoolseimate piirkondade eripärasele tegelikule olukorrale.
Neid piirkondi tuleb käsitleda erinevalt ja vastavalt nende tegelikule olukorrale, sest nende 
olukord ei sarnane ühegi teise ELi piirkonna omaga.

Selline vahetegemine ei tähenda ainult, et pööratakse erilist tähelepanu nende piirkondade 
kitsendustele ja püütakse kompenseerida nende kauguse mõju struktuurifondide või 
lisaeraldiste abil. Erinev käsitlemine peab tähendama ka seda, et võetakse vastu strateegia, kus 
kirjeldatakse arengumudelit, milles on võimalik võtta arvesse nende piirkondade eeliseid1, 
eriti konkurentsis, kasvupotentsiaalis ja töökohtade loomisel. Kui ELi 2020. aasta strateegia 
edenemisel tuleb arvestada piirkondliku mitmekesisusega, peab selle eesmärkide 
tulemuslikuks osutumise jaoks meetmeid rakendama. See aga nõuab nende piirkondade ühist 
käsitlemist – sest neil on ju ka ELi toimimise lepingus ühine eristaatus – ja nende tegelikule 
olukorrale kohandatud erimeetmeid.

3.2. ELi äärepoolseimate piirkondade jaoks kohandatud Euroopa poliitika

Lepingus lubatakse selgelt ELi poliitika kohandamist ELi äärepoolseimate piirkondade jaoks.
Mõnest tootest sõltumise raskustest tulenevate probleemide puhul on osutunud edukaks 
POSEI programmi erimeetmed, eriti põllumajanduses ja kalanduses. Vajalik oleks seda 
programmi hinnata, et selgitada välja, kas oleks mõtet alustada teiste sarnaste programmidega, 
mis annaksid tõuke võimalike sektorite, näiteks energeetika ja taastuvenergiaallikate tööstuse 
edasiseks arenguks, nagu toonitas ka Pedro Solbes aruandes äärepoolseimate piirkondade 
kohta2.

ELi 2020. aasta strateegias on tähtsal kohal innovatsioon ja teadusuuringud ning tuleb võtta 
asjakohaseid meetmeid sellise strateegia edendamiseks äärepoolseimates piirkondades 
peamiselt vahetusvõrgustike kaudu. Äärepoolseimatele piirkondadele kehva juurdepääsu tõttu 
puudub neil parem ühendus ELiga ja erilist tähelepanu tuleb seega pöörata transpordile ja 
sidele. Euroopa poliitikat tuleb kohandada ka muudes valdkondades, nagu turism, toll, 

                                               
1 KOM(2008) 642 lõplik, 17.10.2008.
2 „Euroopa äärepoolseimad piirkonnad ja siseturg: ELi mõju maailmas”, Pedro Solbes Mira aruanne volinik 
Barnierile, 12.10.2011.
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maksupoliitika, vabatsoonid ja kaubanduspoliitika. Äärepoolseimatel piirkondadel on 
võimalik saavutada majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärke 
paremini ning integreeruda paremini ELi siseturule ainult ELi poliitika eriraamistiku 
olemasolul.

3.3. Äärepoolseimate piirkondade parem integreeritus ELis ja nende geograafilises 
piirkonnas
Selleks et äärepoolseimaid piirkondi paremini ELi integreerida, on tarvis tulemuslikumat 
juhtimist ja kõigi tasandite – nii Euroopa, riikliku, piirkondliku kui ka kohaliku tasandi–
osalemist. Mitmetasandiline valitsemine tähendab tugevamat partnerlust ja see vajab ELi 
poliitika järjepidevat elluviimist äärepoolseimates piirkondades. See on hädavajalik 
äärepoolseimate piirkondade erineva ja ühise käsitlemise jaoks ning aitab kaasa nende 
piirkondade ja ELi vahelise dialoogi jätkumisele. Asjakohane on ka see, et leping sisaldab 
sillaklauslit, mille järgi on teistel, eriti meretagustel territooriumidel võimalus valida staatus, 
mis sobib paremini nende tegeliku olukorraga. Kuna need territooriumid võivad taotleda 
äärepoolseima piirkonna staatust ja sellest kasu saada, võivad praegused äärepoolseimad 
piirkonnad mängida olulist rolli uute liikmete ligitõmbamisel ja nende staatuse edendamisel.

Jätkuvalt on eesmärgiks äärepoolseimate piirkondade täielik integreerimine siseturul ja nende 
vastavas geograafilises asukohas. Olulised küsimused on ka territoriaalne järjepidevus ja 
digitaalse keskkonna järjepidevus. Seetõttu tuleb võtta õigeid meetmeid, et äärepoolseimatel 
piirkondadel oleks parem juurdepääs siseturu hüvedele ja toimuks nende piirkondlik 
integreerimine järjepideva naabruspoliitika raames.

Kuna äärepoolseimad piirkonnad asuvad geograafiliselt maismaast eemal, moodustavad nad 
Euroopa aktiivse piiri ja neil on geopoliitiline tähendus. Seepärast on vaja eelkõige 
territoriaalkoostöö valdkonna programmides pöörata erilist tähelepanu suhetele kolmandate 
riikidega ja riikidega, kellega meil on privilegeeritud kultuurilised ja ajaloolised suhted.

Nagu mainib Pedro Solbes oma aruandes, „peab EL uuendama oma integratsioonipaketti ja 
andma konkreetse sisu ELi toimimise lepingu artiklile 349 mitte ainult uue valdkonnapoliitika 
loomisega, vaid tugevdades ka oma valitsemistava ja oma tegevuse legitiimsust seoses 
äärepoolseimate piirkondadega. Rõhku tuleb panna ka ühtse turu välismõõtmele ja lisada 
äärepoolseimate piirkondade piirangud ELi kaubanduspoliitikasse, ning täielikult tuleks ära 
kasutada eeliseid, mis tulenevad sellise naabruspoliitika väljaarendamisest, mille keskmes on 
korralike integreeritud piirkondlike turgude teke.”

4. Järeldused

Äärepoolseimate piirkondade viimases memorandumis1 leiti, et 1999. aastal kehtestatud 
Cayenne’i põhimõtted on jätkuvalt peamine alus ELi tegevuses seoses selle äärepoolseimate 
piirkondadega. Nende võrdsete võimaluste, võimaluste väärtuslikkuse, ELi poliitika 
järjepidevuse ja partnerluse põhimõtete kohaselt peab EL looma eelkõige erimeetmete abil 
tingimused, milles äärepoolseimate piirkondade võimalused muutuksid reaalseteks 

                                               
1 Memorandum „Renewed Vision for a European Strategy on Outermost Regions”, Las Palmas, mai 2010.
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majanduskasvu teguriteks.

Siin visandatud tegevuskava on vastavuses suunistega, mis on ELi äärepoolseimate 
piirkondade nõuete keskmes. Töödokument on teljeks algatusraportile, millest oodatakse
ühtekuuluvuspoliitika tasakaalukamat vastust äärepoolseimate piirkondade probleemidele ELi 
2020. aasta strateegia raames.


