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KOKKUVÕTE 
ELi ühtekuuluvuspoliitika on põhivahend ELi majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärkide saavutamiseks. Ühtekuuluvuspoliitika, mis hõlmab mitut fondi, 
moodustab ELi eelarves suuruselt teise valdkonna ning on kooskõlas ELi majanduskasvu ja 
tööhõive üldstrateegiaga. ELi eelarve läbivaatamise ja poliitika muutmise praegusel etapil 
on hoogustunud arutelu, kuidas reformida 2013. aasta järgset ühtekuuluvuspoliitikat. 
Pärast seda, kui viies ühtekuuluvusaruanne avaldati 2010. aasta novembris ja 
finantsperspektiivi eelnõu 2011. aasta juunis, on oodata, et komisjon avaldab 2011. aasta 
oktoobris ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide eelnõude paketi, mis on aluseks 
läbirääkimistele nõukogus ja parlamendis.  
Eelneva taustal on käesoleva uuringu üldeesmärk olnud vaadata lähemalt põhikavu ja 
reformiettepanekuid ühtekuuluvuspoliitika teostamiseks pärast 2013. aastat, lähtutud on 
viimastest uurimustest ja poliitikadokumentidest ning nende analüütilisest võrdlusest. 
Sissejuhtavas peatükis käsitletakse reformi poliitilist konteksti, 2. peatükis tuuakse 
üksikasjalikumalt välja eesmärgid, kava ja metodoloogia. Poliitikaanalüüsi aluseks võttes 
on uurimuse eesmärgiks hinnata alternatiivse poliitika eeliseid ja puudusi ning esile tuua 
arusaamu ja väärtusi, mis on konkureerivate reformiettepanekute aluseks. 
Metodoloogiliselt lähtutakse teemakohasest kirjandusest ja eelarvelisest modelleerimisest.  
3. peatükis tuuakse välja kontseptuaalne raamistik, et võrrelda erinevaid diskursusi ja 
nägemusi, milline peaks olema ühtekuuluvuspoliitika olemus ja tulevik. Alustuseks 
kõrvutatakse ümberjagavat diskursust, mis muudab ühtekuuluvuspoliitika üksnes 
eelarveliste ümberpaigutuste mehhanismiks, üha olulisemaks muutuva kohapõhise 
nägemusega, mille puhul iseloomustatakse ühtekuuluvuspoliitikat kui integreeritud ja 
territooriumile keskendatud arengupoliitikat. Arutelu ühtekuuluvuspoliitika reformi üle 
paigutub siis laiemasse Euroopa 2020. aasta strateegia konteksti, mida raamivad duaalsed, 
tihtipeale vastandlikud nägemused territoriaalsete versus valdkondlike lähenemisviiside 
kohta ühelt poolt ning tsentraliseeritud versus delegeeritud juhtimise kohta teiselt poolt. 
Euroopa Parlamendi ametlik ja mitteametlik panus arutellu 2013. aasta järgse eelarve- ja 
poliitikareformi üle näitab selgelt, et parlament jagab kohapõhist, territoriaalselt 
integreeritud nägemust ühtekuuluvuspoliitikast, mis oleks ELi 2020. aasta strateegia 
keskmes. Lisaks sellele toetatakse kindlalt tugevat, vahenditega hästi varustatud 
ühtekuuluvuspoliitikat. Kuna parlament on nüüd koos ministrite nõukoguga täieõiguslik 
kaasseadusandja õigusraamistiku kindlaksmääramisel, ei tohiks Euroopa Parlamenti piirata 
ühtekuuluvuspoliitika selge ja kaugeleulatuva nägemuse väljendamisel.  
ELi ühtekuuluvuspoliitika tulevased valikukriteeriumid ja vahendite jaotuse 
stsenaariumid esitatakse 4. peatükis, võttes aluseks viimased statistilised andmed. Nende 
varal ilmneb uus poliitiline maastik, osalt piirkondliku majanduskasvu ja osalt ELi 27 
liikmesriigi keskmiste näitajate kasutuse tõttu, mis ühtekokku vähendavad märgatavalt 
lähenemispiirkondade ulatust. Eelkõige piirkondliku majanduskasvu alusel kaotaksid mitu 
Saksamaa ja Hispaania piirkonda lähenemispiirkonna staatuse, samuti Poola ja Rumeenia 
pealinnapiirkonnad. Üleminekupiirkonna uue määratluse sissetoomine muudaks samuti 
sekkumise mustrit, luues toetatava piirkonna kategooria, mis hõlmaks üle 11% EL 15 
elanikkonnast. 2020. aasta eelarve ettepanekutes soovitatakse pisut vähendada 
ühtekuuluvuspoliitika eelarvet. Selle taga on peamiselt lähenemise kulutuste vähendamine, 
kuigi lähenemise kulud inimese kohta kasvaksid pisut; piirkondliku konkurentsivõime ja 
tööhõive kulud suureneksid märgatavalt nii absoluutnäitajates kui ka elaniku kohta; 
üleminekupiirkonna kulud kasvaksid poole võrra. Finantseerimise piirmäärade seadmine 
hakkab mängima olulist rolli rahaliste eraldiste kindlaksmääramisel, seda eriti kõige vähem 
jõukate liikmesriikide jaoks. Nende riikide jaoks on pakutud piirmäär oluliselt madalam, kui 
see oli aastatel 2007–2013. 
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5. peatükis käsitletakse ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, sealhulgas uues aluslepingus 
sätestatud territoriaalse ühtekuuluvuse kohustust ning seoseid Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga. Rõhutatakse ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide mitmetahulist olemust, mis on 
toonud kaasa kriitikat eesmärkide ülekoormatuse ja hajususe kohta. Komisjon ei ole teinud 
ettepanekut muuta oluliselt üldeesmärke või neid kontseptuaalselt täpsustada. 
Tunnistatakse seda, et kooskõlas aluslepingu uue kohustusega on lisatud territoriaalne 
mõõde, kuid põhisõnum on see, et vaja on paremat vastavusse viimist Euroopa 2020. 
aasta eesmärkidega, mis mõnede liikmesriikide ja poliitika sidusrühmade hulgas valmistab 
muret, et kannatada saavad ühtekuuluvuspoliitika traditsioonilised eesmärgid. Siit tuleneb 
vajadus muuta poliitika eesmärgid konkreetsemaks, et välja tuua täpsem tähendus, mõju 
ja kaasnevad kompromissid poliitika eesmärkide järgimisel. 
Territoriaalset mõõdet uuritakse 6. peatükis. Rõhutatakse ühtekuuluvuspoliitika 
kohandatavust ELi territooriumide erivajaduste ja eripäradega kui põhiväärtust, mida saaks 
toetada, kui territoriaalne ühtekuuluvus aluslepingus sätestatud eesmärgina ametlikuks 
muuta. Komisjon teeb ettepaneku tugevdada linnade arengukava, soodustada 
funktsionaalset geograafiat, toetada konkreetsete geograafiliste või demograafiliste 
probleemidega piirkondi ning parandada strateegilist kooskõlastamist riikidevahelise 
koostöö ja makropiirkondlike strateegiate vahel. Ei ole üllatav, et on vastuseis mõnedele 
enam kindlaksmääratud elementidele. Kuid territoriaalsele mõõtmele tuleks kasuks laiem 
strateegiline juhtimine ELi tasandil, mis võiks toetuda hiljuti kokkulepitud 2020. aasta 
territoriaalsele tegevuskavale, et täpsustada ja tugevdada ühtekuuluvuspoliitika tulevasi 
territoriaalseid prioriteete. Prioriteediks peaks olema ka strateegilisem lähenemine koostöö 
territoriaalsele mõõtmele, seejuures tuleks rohkem tähelepanu pöörata prioriteetidele ja 
projektidele, millel on tegelik riikidevaheline ja piiriülene tähtsus, taotleda tuleks suuremat 
kooskõla tavapärase, piiriülese väliskoostööga ja makropiirkondlike strateegiatega ning 
haldusnõuete lihtsustamist. 
Pealkirja all strateegiline ühtsus ja kavandamine on 7. peatüki keskmes ettepanekud 
uue planeerimisraamistiku ja temaatilise kontsentreerumise kohta. See hõlmab ühise 
strateegilise raamistiku kehtestamist ELi tasandil, siduvamaid riiklikke koostööleppeid ja 
suuremat temaatilist kontsentreerumist Euroopa 2020. aasta prioriteetidele. Ühise 
strateegilise raamistiku kehtestamiseks on laialdane toetus, kuigi üles jääb küsimus, kuidas 
leiab kajastust territoriaalne mõõde, mis on ühtekuuluvuspoliitika südamik. Dokumendiga 
seonduva omavastutuse suurendamiseks on vaja raamistikku käsitlevat poliitilist arutelu, 
milles heakskiidu andmisel osaleksid ministrite nõukogu ja Euroopa Parlament. Siduvate 
koostöölepete kasutamise põhiprobleem on halduskoormuse ja kulude suurenemine. Kui 
ühel meelel ollakse selles, et vaja on temaatilist kontsentreerumist, siis lahkarvamusi 
tekitab liikmesriikide seas küsimus, kuidas seda ellu viia. Kui ühised eesmärgid ning 
siduvad ja tulemustele suunatud sihid on iga liikmesriigi jaoks koostöölepetes kokku 
lepitud, siis on igati põhjendatud lubada paindlikkust selle koha pealt, kuidas neid 
eesmärke saavutada ja millist poliitikameetmete kombinatsiooni kasutada. Ühtlasi tuleb 
tagada, et temaatiline kontsentreerumine ei kahjustaks integreeritud poliitika teostamist eri 
territoriaalsetel tasanditel. 
8. peatükis käsitletakse uusi ideid seoses tingimuste ja stiimulitega, mis on osa 
tulemuspõhisest lähenemisest ja laiematest majanduse juhtimise suundadest ELis. 
Vastuseks kriitikale ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse kohta ning tagamaks 
ühtekuuluvuspoliitika mõõdetavad ja nähtavad tulemused ja mõjud, teeb komisjon 
ettepaneku kehtestada eelnevad, struktuurilised, suutlikkuse ja makromajanduslikud 
tingimused. Kuigi enamik liikmesriike on olnud selles küsimuses ettevaatlik, väärivad 
komisjoni ettepanekud tõsist kaalumist, kui tahetakse vastata praegusele kriitikale 
ühtekuuluvuspoliitika suutlikkuse kohta ning suunata poliitika jätkusuutlikumale rajale ja 
suurendada selle legitiimsust ELi institutsioonide ja kodanike seas. Poliitilise tundlikkuse 
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analüüsi ja olemasolevate uuringute põhjal võib väita, et tingimuste ja stiimulite 
tugevdamine oleks teostatav, eriti nende puhul, mida rakendatakse eelnevalt. 
Tulemuspõhise mudeli teised eeltingimused on tõhus järelevalve, hindamine ja 
suutlikkus ülesandeid täita. 9. peatükis tuuakse välja, et komisjoni ettepanekud 
järelevalve ja hindamise kohta näevad ette selgemad programmi eesmärgid 
kavandamisetapis, põhjalikuma ja täpsema aruandluse, kohustuslikud hindamiskavad ja 
suurema tähelepanu osutamise mõju hindamisele. Ettepanekud tuginevad varasematele 
kogemustele ja on kooskõlas mitmesuguste uuringute soovitustega, kuid liikmesriigid 
tunnevad muret, et lisakohustused toovad kaasa väiksema paindlikkuse ning suurema 
haldus- ja aruandluskoormuse. Tegeleda tuleb küsimusega, kuidas tugevdada Euroopa 
Parlamendi rolli strateegilises arutelus ühtekuuluvuspoliitika toimivuse üle, eelkõige tihedas 
institutsioonidevahelises dialoogis komisjoni ja nõukoguga ühtekuuluvuspoliitika tulemuste 
ja saavutuste üle. Strateegilise arutelu toetamiseks tuleb parandada Euroopa Parlamendile 
(ja teistele sidusrühmadele) kättesaadavat teavet rakendamise kohta, et nad saaksid 
poliitikakujundajatelt aru pärida. Üheks koheseks meetmeks oleks nõuda, et kõik 
programmi rakendusandmed, hinnangud, rakendamise aastaaruanded ja lõpparuanded 
tehakse üldsusele kättesaadavaks, niipea kui nad on laekunud/kinnitatud. Teine teema, mis 
jääb komisjoni ettepanekutes tähelepanuta, on vajadus vastavalt tõsta haldus- ja tehnilist 
suutlikkust, et kavandada, jälgida ja hinnata programme nii liikmesriikides kui ka 
komisjonis. 
10. peatükis käsitletakse ühisjuhtimise kindluse tagamise mudelit. On tehtud 
ettepanek struktuuri käsitlevateks suurteks muudatusteks, mis oleksid osa finantsmääruse 
läbivaatamisest ja mille põhisisuks on ühise põllumajanduspoliitika praeguse mudeli 
ülekandmine ühtekuuluvuspoliitikale, kasutades selleks iga-aastast akrediteerimist, 
raamatupidamisarvestuse kontrollimist ja heakskiitmist ning aruandlust, programmide 
jooksvat lõpetamist ja sõltumatut hindamist. Pidades silmas liikmesriikide tugevat 
vastuseisu ja küsitavat kasu, vähemalt lühemas perspektiivis, on igati põhjendatud tagada 
kehtiva juhtimis- ja kontrollisüsteemi järjepidevus või vähemalt leida moodus, kuidas 
ühendada finantsmääruse ettepanekud kehtiva korraga. Pakilisem küsimus on, kuidas 
lihtsustada finantsjuhtimist, auditi ja kontrolliga kaasnevat koormust programmi 
juhtorganitele ja abi saajatele, säilitades samal ajal finantskontrolli kõrge taseme. Üks osa 
lahendusest on proportsionaalsus, rohkem tuleb usaldada riiklikke süsteeme, kui nad on 
tõestanud oma efektiivsust. Kasu võiks olla sellest, kui laiendada üldkulude lihtsustatud 
hüvitamise korda, näiteks standardsed ühikuhinnad, ühekordsed summad, kuid vaja on 
lihtsustatud kuluarvestuse praeguse rakendamise täpsustamist ja hindamist.  
Üha olulisemaks muutuvat lisandväärtuse teemat käsitletakse 11. peatükis, 
lisandväärtust tõlgendatakse tihti laiemalt, nii et see hõlmab mitte ainult arengumõju, vaid 
ka mõju haldusele, õppele ja nähtavusele, samuti tagajärgi siseriiklikele süsteemidele ning 
kaasnevat innovatsiooni ja tõhususe paranemist. Lisaks varasemates peatükkides 
käsitletud ettepanekutele puudutavad teised lisandväärtusega seotud reformiettepanekud 
uusi rahastamisvahendeid, finantsilist täiendavust, kaasrahastamist ja koostööpõhimõtet.  
Üldiselt tunnistatakse, kui väärtuslikud on sellised rahastamisvahendid, mis ei ole 
toetused, kuid liikmesriigid ei soovi seda, et väheneks nende varu otsetoetuste 
kasutamisel, ning vaja oleks lihtsamaid, selgemaid ja paindlikumaid eeskirju selliste 
vahendite kasutamiseks. Komisjoni ettepanekud täiendavuse kohta on suunatud sellele, 
et lihtsustada aruandlust ja kõrvaldada vastuolud majanduse juhtimise aruandluses, kuid 
alles jääb küsimus, kuidas tagada, et ühtekuuluvuspoliitika kulud oleksid tõesti täienduseks 
regionaalarengu siseriiklikele kuludele. Palju vähem tähelepanu on saanud küsimus poliitika 
täiendavusest seoses poliitika sisu või protsessiga. Õigustatud oleks eraldada väike osa 
vahendeid komisjonile, et ta tegutseks rohkem juhtivas rollis, ning programmi 
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dokumentides ja järgnevates hinnangutes tuleks nõuda kindlamat kohustumist poliitika abil 
lisandväärtuse saavutamiseks. Kohustustest vabastamise paindlikum eeskiri toetaks samuti 
poliitika lisandväärtust. Lõpuks saaks koostööpõhimõtet tugevdada, lisades täpsemad ja 
kontrollitavamad reguleerivad nõuded, võttes kasutusele pehme õiguse lähenemise ning 
laiendades tehnilise abi kasutust koostööks. Ent komisjon ei ole teinud mingeid 
konkreetseid ettepanekuid ja neile ideedele on liikmesriigid ilmselt vastu.  
Lõpupeatükis võetakse kokku uuringu järeldused ja antakse poliitikasoovitusi Euroopa 
Parlamendi seisukoha kujundamiseks.   

 Poliitika struktuur: vaja on sõnastada ühtne lähenemisviis ülemineku 
kategooriale, arvestades piirkondade erinevust ning nende majanduskasvu erinevaid 
suundumusi.  

 Eesmärgid: kohustus muuta ühtekuuluvuspoliitika tõhusamaks ja rohkem 
tulemuspõhiseks nõuab poliitika konkreetsemaks muutmist, et täpsustada 
tähendust, mõju ja kaasnevaid kompromisse poliitika eesmärkide järgimisel.  

 Koostöö territoriaalse mõõtme tugevdamiseks tuleks teha järgmist: pöörata 
rohkem tähelepanu prioriteetidele ja projektidele, millel on tegelik riikidevaheline ja 
piiriülene tähtsus, mõju saavutamiseks tuleks seejuures tugineda usaldusväärsetele 
territoriaalsetele analüüsidele; lihtsustada haldusnõudeid; tagada suurem kooskõla 
tavapärase, piiriülese väliskoostööga ja makropiirkondlike strateegiatega; nõuda 
toetava poliitilise raamistiku kehtestamist osalevate liikmesriikide poolt näitamaks, 
et ELi programm on osa piiriülese või riikidevahelise koostöö laiemast strateegiast; 
anda võimalus liikmesriikidele, kes seda soovivad, kasutada vahendeid eri tüüpi 
kohapõhiste sekkumiste rakendamiseks. Üldiselt tuleks territoriaalsele mõõtmele 
kõigis tema tahkudes kasuks laiem strateegiline juhtimine ELi tasandil. Paremini 
tuleks ära kasutada Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustiku (ESPON) 
võimalikku kaasabi poliitika kavandamisel ja tulemuste saavutamisel.  

 Strateegiline ühtsus ja kavandamine: suurendamaks omavastutust seoses ühise 
strateegilise raamistikuga, on vaja raamistikku käsitlevat poliitilist arutelu, milles 
heakskiidu andmisel osaleksid ministrite nõukogu ja Euroopa Parlament. Kui ühised 
eesmärgid ning siduvad ja tulemustele suunatud sihid on iga liikmesriigi jaoks 
koostöölepetes kokku lepitud, siis on igati põhjendatud lubada paindlikkust 
rakendamisel, see tähendab, kuidas neid eesmärke saavutada ja millist 
poliitikameetmete kombinatsiooni kasutada. Tuleb tagada, et temaatiline 
kontsentreerumine ei kahjustaks integreeritud poliitika teostamist eri 
territoriaalsetel tasanditel. 

 Suutlikkuse juhtimine: tingimusi ja stiimuleid tuleks hinnata selle alusel, kas nad: 
keskenduvad ühtekuuluvuspoliitika tõhususe parandamisele; on otseselt seotud 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringutega; on avatud poliitikakujundajate mõjutusele; 
on arvuliselt piiratud; järgivad subsidiaarsuse põhimõtet; põhinevad liikmesriikide ja 
komisjoni ühisleppel. 

 Järelevalve, hindamine ja suutlikkus: tugevdada tuleks Euroopa Parlamendi rolli 
strateegilises arutelus ühtekuuluvuspoliitika toimivuse üle, eelkõige tihedas 
institutsioonidevahelises dialoogis komisjoni ja nõukoguga ühtekuuluvuspoliitika 
tulemuste ja saavutuste üle. Kõik programmi rakendusandmed, hinnangud, 
rakendamise aastaaruanded ja lõpparuanded tuleks teha üldsusele internetis 
kättesaadavaks, niipea kui nad on laekunud/kinnitatud. Rohkem on vaja toetada 
haldus- ja tehnilist suutlikkust, et kavandada, jälgida ja hinnata programme nii 
liikmesriikides kui ka komisjonis. 
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 Ühisjuhtimine: vaja on tagada kehtiva juhtimis- ja kontrollisüsteemi järjepidevus 
või vähemalt leida moodus, kuidas ühendada finantsmääruse ettepanekud kehtiva 
korraga. Kiiremas korras tuleb lihtsustada finantsjuhtimist, auditi ja kontrolliga 
kaasnevat koormust programmi juhtorganitele ja abi saajatele.  

 Lisandväärtus: vaja oleks lihtsamaid, selgemaid ja paindlikumaid eeskirju 
finantskorraldusvahendite kasutamiseks järgmise perioodi algusest peale. 
Rahandusliku või kulude lisandväärtuse seisukohalt jääb alles küsimus, kuidas 
tagada, et ühtekuuluvuspoliitika kulud oleksid tõesti täienduseks regionaalarengu 
siseriiklikele kuludele. Poliitika täiendavuse toetamiseks tuleks eraldada väike osa 
vahendeid komisjonile, et ta võtaks rohkem enda kanda juhtrolli. Tuleks nõuda palju 
kindlamat kohustumist poliitika abil lisandväärtuse saavutamiseks, seda eriti 
programmi dokumentides ja järgnevates hinnangutes. Kohustustest vabastamise 
paindlikum eeskiri toetaks samuti innovatsiooni ja eksperimenteerimist. 


