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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud. 

1. on seisukohal, et esialgsesse eelarveprojekti kirjendatud regionaalpoliitika summad 
vastavad liidu vajadustele tema püüdlustes vähendada piirkondlikke erinevusi ning järgida 
Lissaboni ja Göteborgi eesmärke; nõuab seetõttu kõikide esialgse eelarveprojekti ridade 
säilitamist või vajaduse korral taastamist;

2. toetab Euroopa Komisjoni püüdeid soodustada muudest allikatest kui toetustest pärinevate 
uudsete rahastamisvormide ja finantskorralduse vahendite kasutamist, et hõlbustada 
2007.−2013. aasta programmide juurdepääsu rahastamisele, eriti vahenditele, mis 
lihtsustavad riskikapitali ja mikrokrediidi kättesaadavust väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEd) jaoks; seetõttu palutakse Euroopa Komisjonil teavitada parlamenti 
nende ettevalmistavate meetmete seisust, mida ta on alates 2008. aastast rakendanud ja 
rahastanud eelarvereast 13 03 24 ning samuti kavandavatest järelmeetmetest;

3. jagab Euroopa Komisjoni ja nõukogu arvamust, et seoses Euroopa majanduse 
taastamiskavaga tehtud õigusaktide muutused aitavad struktuurifondidel 2010. aastal 
kujuneda Euroopa majanduse taastamisel väärtuslikuks abivahendiks;  selles kontekstis 
kutsub ta liikmesriike üles tagama uute vahendite ja lihtsustatud menetluste optimaalse 
kasutuse, et kiirendada nende rakendamist ja elavdada majandustegevust;  lisaks kohustab 
liikmesriike kindlustama, et menetluste lihtsustamine ei tooks kaasa avalike vahendite 
kuritarvitamist; 

4. märgib, et ERASMUSe katseprojektile eraldati 2009. aastal 2 miljonit eurot, kogu summa 
maksti välja 2009. aastal ja 2010. aastaks ei ole ette näha edasisi kulukohustuste ega 
maksete assigneeringuid;  palub Euroopa Komisjoni teavitada parlamenti meetmetest, 
mida on võetud seoses kolme katseprojektiga, mis käivitati parlamendi taotlusel; 

5. märgib, et 2009. aastaga võrreldes vähendatakse 2010. aastal regionaalse 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgil eraldatud kulukohustuste assigneeringuid 372 
536 823 euro võrra ja küsib, kas selline kärpimine on kooskõlas vajadusega elavdada 
majandust ja luua uusi töökohti Euroopa arenenud majandusega piirkondades, et säilitada 
ja tõsta nende konkurentsivõimet ülemaailmsel tasandil. 

LÜHISELGITUS

Regionaalarengukomisjon on juhtinud järjekindlalt tähelepanu sellele, et oma eelarvesätete 
koostamisel hindab Euroopa Komisjon eelarvevajadusi, võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 
otsuseid, institutsioonidevahelise kokkuleppe sätteid, eelmiste programmitöö perioodide 
lõpetamisel olevate projektide osas tasuda olevaid summasid, tegelikke maksekohustusi 
ning jooksva perioodi arvatavaid nõutavaid ettemakseid. Nii kasvavad maksed kokku 4,1 
% võrra, kuhu kuuluvad ühe osana 2000. – 2006. aasta programmitöö perioodi 
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vahemaksed ja täitmata kulukohustused. Vahemaksed moodustavad 2010. aasta maksetest 
suure enamuse, kuna rakenduskavad koguvad hoogu ja õigusaktide muutmisest tulenenud 
menetluste lihtsustamise tagajärjed hakkavad ilmnema.

Euroopa Komisjoni sõnul on ühtekuuluvuspoliitika 2010. aasta eelarve määratud 
rakendamist kiirendama, et aidata kaasa täielikule majanduskriisist väljumisele.  Seetõttu 
kavandatakse kasutada veel rohkem selliseid finantsvahendeid nagu JASPERS, et 
kergendada suurprojektide käivitamist ja vajalikke programmimuutusi, toetamaks 
investeeringuid energiatõhususse ning vähese süsinikdioksiidiheitega ja taastuvenergia 
tehnoloogiasse ning kliimamuutusega võitlemise meetmetesse.  Lisaks on kiirendamise 
põhimõttega kooskõlas ainult vahemakseteks mõeldud maksete assigneeringuid ette nähtud 
30 928,2 miljoni euro ulatuses (kaasa arvatud ühtekuuluvusfond).

Parlament palus 2009. aastal regionaalarengukomisjoni algatusel, et käivitataks kolm 
katseprojekti, mille teemadeks on vastavalt romi kogukondade integratsioon, ELi 
regionaalpoliitika ülemaailmne edendamine ning kohalikele ja piirkondlikele valitud 
esindajatele mõeldud ERASMUSe programm. Raportöör leiab, et praegu, kus õigusakte on 
veel vastu võetud vähe, peaks usaldusväärse finantsjuhtimise huvides enne uuteks 
katseprojektideks ettepanekute tegemist andma regionaalarengukomisjonile 2009. aasta 
eelarvest rahastatavate projektide rakendamiseks võetud meetmete kohta nii üksikasjalikku 
teavet kui võimalik.   
Ajal, mil Euroopa majanduse taastumine on alles oma arengu algjärgus ja sõltub suuresti 
valitsuste tehtavast finantspanusest ning, vaatamata mehhaanilisele viisile, kuidas 
ühtekuuluvuspoliitika jaoks tehtud eraldisi hallatakse, tundub mõnevõrra paradoksaalne, et 
Euroopa Regionaalarengu Fondist regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgil 
eraldatud kulukohustusi vähendatakse võrreldes 2009. aastaga 372 536 823 euro võrra.  
Seetõttu on õiglane küsida, kas selline kärpimine on kooskõlas vajadusega elavdada 
majandust ja luua uusi töökohti Euroopa arenenud majandusega piirkondades, et säilitada
ja tõsta nende konkurentsivõimet ülemaailmsel tasandil.


