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LÜHISELGITUS

SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED
Finantskriisi ja praegust majanduslangust arvestades on komisjon seoses tõhusa liidu 
majanduse elavdamise strateegiaga võtnud parlamendi toetusel meetmeid regionaalarengu 
rahastamise kiirendamiseks. See kajastub 2011. aasta eelarve projektis, kus kulukohustuste 
assigneeringuid on suurendatud 3,2% ja maksete assigneeringuid 16,9% 42,5408 miljardi 
euroni. Sellega seoses on komisjon teatanud, et kulutuste tegemise loodetud kiirendamisel 
tulemusel ulatub selle eelarverea täitmine 2010. aastal 57%-ni. Seda ja asjaolu, et asjakohased 
programmid on nüüd hoo sisse saanud, võib pidada õnnestumiseks. 

EELARVEPROJEKTI TAASTAMINE
Sellest tulenevalt on komisjon eelarvesätete koostamisel hinnanud eelarvevajadusi, võttes 
arvesse Euroopa Ülemkogu 2005. aasta otsuseid, finantsperspektiivi (2007–2013) ja 
institutsioonidevahelise kokkuleppe sätteid, programmitöö perioodi (2000–2006) lõpetatavate 
projektide raames tasuda olevaid summasid ning jooksva perioodi arvatavaid nõutavaid 
ettemakseid. Arvamuse koostaja on seisukohal, et ainus institutsioon, kellel on olemas teave 
kõikide Euroopa piirkondade eelarvelistest vajadustest ülevaate saamiseks, on komisjon. 
Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku tühistada kõik nõukogu kavandatud kärped ja 
taastada eelarveprojektis esialgsed komisjon kavandatud summad.

VAHENDITE JAOTUS FONDIDE VAHEL
Eri fondide vahel jaotuvad vahendit järgmiselt:
Euroopa Regionaalarengu Fond 25,6 miljardit eurot, Ühtekuuluvusfond 7,7 miljardit eurot ja 
Euroopa Sotsiaalfond 9 miljardit eurot. Arvamuse koostaja tahaks kasutada võimalust 
rõhutada Euroopa Sotsiaalfondi tähtsust piirkondade majanduse elavdamisel, sest üle 20% 
saadaolevatest vahenditest pärinevad sellest. Fond on ja jääb peamiseks vahendiks, mida 
äriühingud, kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused kasutavad tänapäevasele majandusele 
omaste majandusetegevuse dünaamiliste muutustega toimetulemiseks. Niisiis tuleb seda 
kasutada õiglase tasakaalu saavutamiseks ettevõtjatele olulise paindlikkuse ning 
töökohakindluse, karjäärivõimaluste ja töötajate väljaõppe vahel. See on arvamuse koostaja 
arvates kõigi kohaliku tasandi majandusstrateegiate hädavajalik element.

EUROOPA MAJANDUSE ELAVDAMINE NING LIIKUMINE PUHTAMA JA JÄTKUSUUTLIKUMA 
MAJANDUSE POOLE
Euroopa majanduse saneerimiskava ei ole paanikameetmete kogum, mis on võetud seoses 
enneolematu ülemaailmse finantskriisiga. See on tihedalt seotud kavandatava uue liidu 
majandusstrateegiaga, mille eesmärk on luua nutikas, jätkusuutlik ja kaasav majandus, kus on 
tagatud kõrge tööhõive, tootlikkus ja sotsiaalne ühtekuuluvus. See väljendub selles, et 2009. 
ja 2010. aastal heaks kiidetud, süsiniku sidumist ja ladustamist, avamere tuuleenergiat ja 
energeetika infrastruktuure puudutavate energeetikaprojektide elluviimiseks on ette nähtud 1 
miljardi eurot ning maapiirkondade lairibaprojektide rahastamiseks on kavas kulutada 500 
miljonit eurot.

EDUSAMMUD SEOSED TÄITMATA KULUKOHUSTUSTEGA
Euroopa Komisjoni teatel suurenesid täitmata kulukohustused 2009.−2010. aastal 16,8% ja 
ulatusid 14,2 miljardi euroni. Märkimisväärseim suurenemine puudutas Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, mille täitmata kulukohustused suurenesid 9,8 miljardi euroni, ja 
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suurim suhteline suurenemine (67,6%) puudutas piiriülest koostööd. 
See on normaalne, et mitmeaastases finantsplaneeringus esineb täitmata kulukohustusi, mis 
tuleb täita siis, kui maksete tegemise tingimused on täidetud. Piiriülese koostöö punkti 
täitmata kulukohustuste 67,6% suurenemine tekitab siiski muret ja seetõttu palub arvamuse 
koostaja komisjonil selgitada sellise märkimisväärse suurenemise põhjuseid. 

2011. AASTAL OODATAVAD PEAMISED POLIITILISED TULEMUSED
Euroopa Komisjoni avaldatud oodatavate poliitiliste tulemuste loetelus on erilise tähtsusega 
poliitika ühildamine Euroopa 2020. aasta strateegiaga piirkondlike majanduste nutikama, 
puhatama ja konkurentsivõimelisema kasvu edendamise osas. Seetõttu on komisjon eesmärk, 
mis seisneb teadlikkuse suurendamises ning riikide ja piirkondlike ametiasutuste poolt ELi 
2020. aasta strateegia eesmärkide omaksvõtmises, eriti oluline. Sama tähtis on rõhk, mille 
komisjon paneb meie poliitika kesksele rollile liidu kriisist väljumise strateegias. 
Ajavahemikul 2009−2010 töötas komisjon parlamendi innukal toel välja makropiirkondade 
kontseptsiooni. 2011. aastal on eriti tähtis nende makropiirkondade edendamine, kusjuures 
rõhk on Läänemere strateegia kõikidel aspektidel, sh katseprojektil, mille eesmärk on 
hõlbustada suhtlemist Venemaaga, ja Doonau piirkonna strateegia elluviimisel.

KATSEPROJEKTID
Sel aastal on komisjoni liikmed esitanud arvukalt katseprojekte (16, millest paljud käsitlevad 
Doonau makropiirkonna erilisi vajadusi, sh üks, mida tutvustan käesolevas arvamuses ja mille 
osas loodan, et komisjon toetab seda).
Selle katseprojekti, mida soovin esitada, pealkiri on
„Liikumine ühtse piirkondliku identiteedi ja Doonau makropiirkonna rahvuste 
taaslepitamise suunas” ja see sisaldab järgmisi ettepanekuid.

Noortele tuleb pakkuda õppeprogramme ja seminare, mille eesmärk on rõhutada Doonau 
makropiirkonnas elavate rahvuste ühtset piirkondlikku identiteeti. Ühiskonnaõpetuse ja 
kultuurivahetuse võimaluste kaudu aitavad need programmid tagada edumeelsest, 
jätkusuutlikku, euroopalikku ja tulevikku suunatud kooseksisteerimist. Seega edendab 
katseprojekt asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust, sh eelkõige 
meetmeid, mille eesmärk on edendada kogukondade ühtekuuluvustunnet ja rõhutada 
rahvustevahelise koostöö lisandväärtust. 
Abikõlbulik piirkond on Doonau makropiirkond ja naaberriigid kooskõlas Euroopa 
naabruspoliitikaga. Vahendite saamiseks sobivad programmid kaasavad osalejaid vähemalt 
kolmest piirkonna liikmesriigist.

JÄRELDUS
Praegustes erakordsetes globaalsetes majandustingimustes on selles reaalmajandust kõige 
rohkem toetavas poliitikavaldkonnas kättesaadavad vahendid määrava tähtsusega selle 
poliitikavaldkonna tõhususe ja võime tõttu ergutada innovatsiooni ja aidata nii riikide kui ka 
kohalikel majandustel edukalt üle minna puhtale, jätkusuutlikule ja teadmistel põhinevale 
kaasavale majandusele. Sellistes oludes on normaalne, et peaksime soovima mõjutada 
progressi arvukate uute ideedega, mis puudutavad kõiki kavandatud katseprojekte. Arvamuse 
koostaja nõuab seetõttu, et Euroopa Komisjon viiks ellu kõik katseprojektid, mida komisjon 
otsustab toetada.
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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et eelarveprojekti kantud regionaalpoliitika summad vastavad liidu 
vajadustele, mis liidul on seoses jõupingutustega vähendada piirkondadevahelisi 
erinevusi, ja nõuab seetõttu, et kõik alamrubriigi 1b eelarveread säilitataks või vajaduse 
korral taastataks;

2. võtab teadmiseks aastate 2011−2013 finantsplaneeringu muutmise, mille eesmärk oli võtta 
arvesse eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe1 punkti 17;

3. tunneb heameelt kulukohustuste assigneeringute 3,2% suurenemise üle 50 970 100 000 
euroni (see jätab varuks 16,9 miljonit eurot) ja maksete assigneeringute 16,9% 
suurenemise üle 42 540 800 000 euroni, ning loodab, et see aitab tõhusalt kaasa Euroopa 
majanduse elavdamisele ja majanduse sujuvale ümberkujundamisele kooskõlas ELi 2020. 
aasta strateegia eesmärkidega; peab siiski kahetsusväärseks alamrubriigi 1b väikest, 16,9 
miljonit eurot suurust varu;

4. kutsub komisjoni üles toetama ja rakendama kõiki regionaalarengukomisjoni kavandatud 
katseprojekte;

5. kutsub komisjoni üles viima ellu katseprojekti, mille eesmärk on edendada ühtset 
piirkondlikku identiteeti ja rahvuste taaslepitamist, nt Doonau makropiirkonnas; on 
seisukohal, et need katseprojektid peaksid sisaldama noortele pakutavaid õppeprogramme 
ja seminare ning edendama kultuurivahetuse võimalusi ja aitama tagada edumeelset, 
jätkusuutlikku, euroopalikku ja tulevikku suunatud kooseksisteerimist; on seisukohal, et 
see edendaks asjaomastes piirkondades sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust.

                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.


