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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval komisjonil – 2013. aasta järgse jätkusuutliku 
Euroopa Liidu poliitilisi ülesandeid ja eelarvevahendeid käsitleval erikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika tähtsus on seoses Lissaboni lepingu 
jõustumisega suurenenud ja ühtekuuluvuspoliitika on täienenud kolmanda sambaga –
territoriaalse ühtekuuluvusega, ning märgib, et seda poliitikat saavad kõige paremini 
aktiivselt teostada piirkonnad ning sektoripõhine jaotus on seetõttu kahjulik;

2. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika on ELi 2020. aasta strateegia oluline koostisosa ja 
et hea ühtekuuluvuspoliitika on ELi eduka ühise tegutsemise eeltingimus;

3. juhib tähelepanu sellele, et majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuspoliitika edu on ELi 27 
liikmesriigi 271 piirkonnas selgelt näha, ning märgib, et selle olulised eeldused on 
subsidiaarsuse põhimõtte ja mitmetasandilise valitsemise rakendamine; kinnitab oma 
seisukohta regionaalpoliitika parimate tavade kohta, nagu see on esitatud Euroopa 
Parlamendi 24. märtsi 2009. aasta resolutsioonis parimate tavade kohta regionaalpoliitikas 
ja takistuste kohta struktuurifondide kasutamisel1

4. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on ELi kõikidest poliitikavaldkondadest kõige suurema 
eelarvega ja on aastakümneid olnud üks tähtsamaid ja edukamaid poliitikavaldkondi;

5. juhib tähelepanu sellele, et nüüdisaegne ühtekuuluvuspoliitika peab olema valmis uute 
ülesannete lahendamiseks; sellepärast on vaja seada järgmised prioriteedid:

– me vajame jätkusuutlikku majanduskasvu, millel oleks nii linna- kui ka 
maapiirkondades positiivne mõju tööturule;
– me vajame hästitoimivat ja moodsat infrastruktuuri (liiklus, side, vee- ja 
reoveemajandus, prügimajandus, energeetika);
– me paneme ühtekuuluvuspoliitikas rohkem rõhku järgmiste valdkondade 
toetamisele: 

i) teadusuuringud, areng ja innovatsioon,
ii) haridus, väljaõpe, ja täiendusõpe,
iii) linnade integreeritud areng (sealhulgas nt hoonete energiatõhususe 
suurendamine),
iv) sotsiaalse mõõtme tähtsustamine,
v) väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted kui piirkondade majandusliku ja 
sotsiaalse arengu tõukejõud;

6. on seisukohal, et Euroopa Sotsiaalfond peab jääma ühtekuuluvuspoliitika lahutamatuks 
osaks ja seda tuleb tugevdada; peab vajalikuks ühtekuuluvuspoliitika paremat 
koordineerimist, et asjakohaselt kaasata maapiirkondi ja tulemuslikult kasutada 
vahendeid;

7. juhib tähelepanu sellele, et kõiki territoriaalse koostöö vorme tuleb tugevdada;

                                               
1 ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 38.
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8. nõuab Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kõige raskemas olukorras olevate piirkondade eriti 
tugevat toetamist solidaarsuse põhimõtet järgides; rõhutab ühtlasi tugeva teise eesmärgi 
(Ziel 2) ja heade üleminekunormide vajalikkust;

9. on seisukohal, et poliitiliste meetmete sektoripõhine jaotus nõrgestab piirkondi, 
soodustades killustumist, samas kui eesmärki on võimalik saavutada üksnes integreeritult 
tegutsedes; märgib, et just piirkondlikult on tehtud ja tehakse ka edaspidi suurepärast tööd 
nt kliimamuutustega tegelemisel, teadus- ja arendustegevuse ning tehnoloogiaarenduse 
valdkonnas; juhib sellega seoses tähelepanu Euroopa Komisjoni poolt Euroopa 
Regionaalarengu Fondi 2000.–2006. aasta tegevuse järelhindamist kokkuvõtvas aruandes 
avaldatud tähtsamatele tulemustele, nagu näiteks 1,4 miljonit uut töökohta, 38 000 toetust 
saanud teadusprojekti ja 800 000 toetust saanud väikest ja keskmise suurusega ettevõtet;

10. rõhutab, et eduka ühtekuuluvuspoliitika teostamiseks on vaja korralikku 
rahastamispaketti, mis ei tohi mingil juhul olla väiksem kui käimasoleval, ajavahemikku 
2007–2013 hõlmaval toetusperioodil;

11. juhib tähelepanu sellele, et vahendeid tuleb regioonides kasutada läbipaistval ja tõhusal 
viisil ning see peab toimuma võimalikult lihtsa reeglistiku alusel ja hea juhtimise all;

12. rõhutab, et mitmesuguste finantsinstrumentide – näiteks toetused, laenud või käibefondid 
– parem kombineerimine võib soodustada vahendite tulemuslikumat kasutamist; 

13. nõuab, et kulutuste kontrollimine peab edaspidi rohkem keskenduma saavutatud 
tulemustele;

14. märgib, et viieaastane periood on liiga lühike, kuna loamenetlused oleksid liiga pikad ja 
vahendeid ei oleks võimalik tõhusalt rakendada; juhib tähelepanu tõsiasjale, et 
seitsmeaastane periood on ennast varem õigustanud ja periood ei tohiks mingil juhul olla 
lühem; rõhutab, et seitsmeaastase perioodi puhul oleks ka selgelt näha seos ELi 2020. 
aasta strateegiaga;

15. rõhutab, et kaasfinantseerimine ning n+2 või n+3 reegel peaksid säilima ning suurendada 
tuleks paindlikkust ebatavaliste olukordade puhuks, mis võivad tekkida järgmisel 
programmiperioodil; nõuab, et kasutamata jäänud vahendid antaks teistele piirkondadele 
ja neid ei tagastataks liikmesriikidele;

16. juhib tähelepanu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika raamistikus eraldatavaid fondide 
vahendeid ei tohi ära kasutada „karistusvahendina” stabiilsuse ja majanduskasvu paktiga 
seoses; see oleks kahjulik piirkondadele, keda see puudutab, ELi liikmesriikidele ja ELile;

17. rõhutab, et solidaarsust väljendav ühtekuuluvuspoliitika loob suurt üleeuroopalist 
lisaväärtust; märgib, et solidaarsus ei ole ühesuunaline, ning rõhutab seetõttu, et kõikidel 
ELi piirkondadel peaks olema juurdepääs ühtekuuluvuspoliitikale;

18. on seisukohal, et piirkondade toetamisele lisaks muutub EL sellega nendes piirkondades 
ka nähtavamaks, ning märgib, et avalikkuse parema teavitamisega saaks seda 
liikmesriikides veel selgemini näidata;



PA\840844ET.doc 5/5 PE454.403v01-00

ET

19. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on ELi ainuke poliitikavaldkond, mis võib ELi 2020. 
aasta strateegias olla ühteaegu „arukas”, „keskkonnasõbralik” ja „terviklik”; märgib, et 
see näitab veel kord ühtekuuluvuspoliitika tähtsust tervikuna ja selle mitmesse 
eelarverubriiki hajutamise vastuvõetamatust.


