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I. Raporti poliitiline tähtsus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 173 sätestatakse, et „Liit ja liikmesriigid tagavad 
liidu tööstuse konkurentsivõimelisuseks vajalikud tingimused.” Euroopa Liidu tööstussektor 
on kõigis Euroopa Liidu piirkondades alati olnud töökohtade ja majanduskasvu loomise ning 
innovatsiooni edendamise liikumapanevaks jõuks.

Teadupärast sai Euroopa Liit alguse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) loomisega 
1952. aastal ning sellest alates on Euroopa Liitu kujundanud ELi liikmesriikide vaheline 
pikaajaline tihe koostöö tööstusinnovatsiooni toetamisel. Kuigi ELi tööstussektor on viimase 
50 aastaga taandarenenud, moodustab Euroopa tööstus siiski ligikaudu 16% ELi SKPst.

Ometi seisab paljude selliste traditsiooniliste tööstusharude, näiteks söe-, terase-, tekstiili- või 
masinatööstuse taandarengu tõttu, mis tõid mitu aastakümmet paljudesse piirkondadesse 
jõukust, hulk Euroopa Liidu piirkondi praegu silmitsi sarnaste probleemidega. Seetõttu 
sõltuvad paljud Euroopa Liidu piirkonnad Euroopa rahastamisest kui toetusest oma endiste 
tööstuspiirkondade ümberkujundamisele.

II. Uuritavad küsimused

Algatusraporti eesmärk on käsitleda kolme peamist uuritavat küsimust seoses 
tööstuspiirkondade regionaalstrateegiatega:

 Kus on (endistes) tööstuspiirkondades enim vaja rahastamist regionaalpoliitika 
vahenditest?

 Millised edukad regionaalstrateegiad on olemas struktuursete muudatuste 
ettevõtmiseks?

 Millist rolli mängib selles ELi-poolne rahastamine?

III.  Algatusraporti ülevaade

Algatusraport on jaotatud nelja ossa:

 A) Tööstussektori ja tööstuspoliitika olulisus
 B) Majanduslike, sotsiaal- ja keskkonnaprobleemide analüüs
 C) Euroopa avaliku sektori rahastamine ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika määruste 

kohaselt
 D) Tagajärjed Euroopa Liidu piirkondadele

A) Tööstussektori ja tööstuspoliitika olulisus

- Miks on tähtis arendada edasi Euroopa tööstussektorit
- Tööstussektori olulisus kasvu jaoks
- Tööstuspoliitika olulisus tööstussektori täiustamisel
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B) Majanduslike, sotsiaal- ja keskkonnaprobleemide analüüs

- Majandusliku aluse ümberkujundamine, et tegeleda majandusprobleemidega
- Vajadus uute sotsiaalsete oskuste järele, et lahendada sotsiaalprobleeme
- Keskkonnaprobleemid, nagu saastatus, et tulla toime keskkonnaküsimustega
- Takistused endistesse tööstuspiirkondadesse investeerimisel, eeskätt rahalised takistused

C) Euroopa avaliku sektori rahastamine ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika määruste kohaselt

- Rahaliste võimaluste analüüs ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika määruste alusel
- Rõhutada vajadust rahastada endiste tööstusalade ümberkujundamist avaliku sektori 
investeeringutest, millest need alad sõltuvad
- Näidete toomine Euroopa avaliku sektori rahastamise heade kasutamistavade kohta

D) Tagajärjed Euroopa Liidu piirkondadele

- Seos linnamõõtmega, et korraldada linn eri valdkondades (tehnoloogia, klastrid, energeetika, 
innovatsioon) ümber
- Arukas spetsialiseerumine kui võimalik vahend endiste tööstuspiirkondade saneerimiseks
- Rakendatud näited suurlinnade kogemustest nende piirkondlike ja kohalike strateegiatega 
tööstuspiirkondade jaoks (Manchester, Essen, Lille, Bilbao)

IV.  Algatusraporti meetod

Raportöör soovitab keskenduda endistele tööstuspiirkondadele, mis on eriti kannatanud 
traditsiooniliste tööstusharude äärmusliku taandarengu tõttu viimastel aastakümnetel. Lisaks 
kavatsusele analüüsida Euroopa Liidu eri piirkondade endiste tööstusalade vajadusi on 
raportööril plaanis esitada ka Euroopa Liidu eri piirkondade juhtumiuuringuid, et võtta õppust 
heade tavade näidetest, kus ELi rahastatud tööstuspoliitika lähenemisviisid on aidanud kaasa 
käimasolevale ümberkorraldamisprotsessile.

Euroopa Liidu majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaküsimuste kirjeldamise kõrval plaanib 
raportöör esitada ideid, kuidas saaks neid küsimusi lahendada endistes tööstuspiirkondades 
praegu esinevate probleemide käsitlemise abil, töötades välja loogilise ülesehitusega ja hästi 
ettevalmistatud regionaalstrateegiad. Vaatamata asjaolule, et vaieldamatult on igal piirkonnal 
oma eripärad ja et tööstuspiirkondade regionaalstrateegia jaoks ei ole olemas „šablooni”, 
soovitakse algatusraportiga rõhutada kõigi endiste tööstuspiirkondade ühiseid jooni. Seega 
püüab raportöör jõuda selgusele, kas nendega saaks tegeleda sarnaste poliitiliste 
käsitlusviiside abil.

Veelgi enam, raportööril on plaanis uurida erinevaid poliitikavahendeid, mida 
regionaalpoliitika pakub endiste tööstuspiirkondade probleemidega tegelemiseks. 
Algatusraportiga püütakse selgitada välja, millist rolli mängib Euroopa avaliku sektori 
rahastamine toodud näidete puhul ja millist rolli võib see mängida võimalikes tulevastes 
püüdlustes kujundada ümber vanu tööstuspiirkondi.

Viimaks kavatseb raportöör demonstreerida selliste linnade näidete varal nagu Manchester, 
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Essen, Lille ja Bilbao – millel kõigil on endisaegse tööstuse pärand –, kuidas ELi-poolse 
rahastamise abil saab tegeleda tööstuspiirkondade struktuurimuutusega ja mida saab nendest 
näidetest järeldada.


