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LÜHISELGITUS

SISSEJUHATUS
Parlamendi toetusel kavandab komisjon positiivsemast majandusprognoosist lähtudes 
meetmeid majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks 2012. aastal. Sellega seoses tunnistab 
ta ELi eelarve olulist rolli liikmesriikide eelarvete raames rakendatavate meetmete 
võimendus- ja toetusvahendina. Komisjon kehtestas seega kolm peamist prioriteeti seoses 
2012. aasta eelarve projektiga, täpsemalt investeerimine majanduskasvu eelarve 
konsolideerimise raames, Euroopa 2020. aasta strateegia eelarveharu tugevdamine ja 
Lissaboni lepingu prioriteetsete valdkondade tugevdamine, pöörates samas asjakohast 
tähelepanu praegusele olukorrale ning keskendudes vajadusele põhjalikult hinnata 
tulemuslikkust ja vajadusi kohapeal.

Arvamuse koostaja jagab komisjoni seisukohta, et tuleb tõhustada ELi ühiseid jõupingutusi 
ning kasutada ära ühtekuuluvuspoliitika ja kohapealse poliitika koostoimet, ning rõhutab 
asjaolu, et ühtekuuluvuspoliitika on investeerimispoliitika, mis on välja töötatud piirkondade 
arengueesmärkide edendamiseks, toetades neid, kes majanduse arengult maha jäävad.

Praeguses olukorras on vaja, et komisjon oleks nende eesmärkide saavutamisse suuremal 
määral kaasatud, aidates liikmesriike, kellel on raskusi ühtekuuluvuspoliitika rakendamisega.

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

VAHENDITE JAOTUS FONDIDE VAHEL
Vahendid jaotuvad eri fondide vahel järgmiselt:
struktuurifondid (Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond) 40 945,9 miljonit 
eurot ja Ühtekuuluvusfond 11 793,0 miljonit eurot. Maksete assigneeringute suurenemine 
8,4% võrra kinnitab rakendamise kiirenemise suundumust, mis sai alguse 2010. aastal, ja 
näitab, et 2007.–2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika on tõesti hoo sisse saanud, osutades ka 
asjaolule, et 2013. aastal on oodata täiendavat märkimisväärset maksete suurenemist. 

2012. AASTAL OODATAVAD PEAMISED POLIITILISED TULEMUSED
Komisjoni kavandatud peamised poliitilised tulemused hõlmavad nii ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärkide vastavusseviimist Euroopa 2020. aasta strateegiaga kui ka mitmeaastaste 
eesmärkide saavutamist, stimuleerides kõige vähem arenenud liikmesriikide ja piirkondade 
kasvupotentsiaali ja tööhõivet, tugevdades piirkondade konkurentsivõimet ja edendades 
tugevamat territoriaalset integratsiooni. Lisaks loodab komisjon, et ELi Läänemere strateegia 
ja ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine on tulemuslik. Eriti tähtis on õigusraamistiku 
ja tulemuste saavutamise mehhanismide vastuvõtmine tulevase programmitöö perioodi 
(2014–2020) jaoks. Sellega seoses loodab komisjon koordineerida ühise strateegilise 
raamistiku ettevalmistamist ja vastuvõtmist tihedas koostöös komisjoni teiste talitustega ning 
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alustada liikmesriikidega arutelusid 2013. aasta järgsete strateegiliste 
investeerimisprioriteetide teemal. Viidatakse ka võimalusele luua liikmesriikides ja 
piirkondades elektroonilised arvelduskojad, et koguda ja jagada projektide rahastamisega 
seotud andmeid, ning toetusesaajaid käsitlevad interaktiivsed portaalid, et nad peaksid 
andmeid esitama vaid ühe korra, ning jälgida veebis toetustaotluste menetlemise ja maksete 
edenemist (nn e-ühtekuuluvuspoliitika).

KATSEPROJEKTID JA TEHNILINE ABI

Sel aastal on liikmesriigid esitanud vähem ettepanekuid võimalike 
katseprojektide / ettevalmistava tegevuse kohta ning enamik neist käsitleb varem heaks 
kiidetud meetmete pikendamist. 

Komisjoniga konsulteeriti mitteametlikult praegu kehtivate katseprojektide ja ettevalmistava 
tegevuse pikendamise vajaduse küsimuses pärast seda, kui komisjon toetas ettevalmistava 
tegevuse „Piirkondliku ja kohaliku tasandi koostöö tõhustamine ELi regionaalpoliitika 
edendamise kaudu ülemaailmsel tasandil” ja „Euroopa Liidu Doonau piirkonna 
juhtimismudeli loomine – parem ja tõhusam koordineerimine” ning katseprojekti 
„Liikumine ühtse piirkondliku identiteedi, rahvaste lepitamise ning majandusliku ja 
sotsiaalse koostöö, sealhulgas üleeuroopalise pädevuse ja asjatundlikkuse platvormi 
suunas Doonau makropiirkonnas” jätkamist.

Ainus uus kavandatav meede on ettevalmistav tegevus „ELi Atlandi strateegiat käsitlev 
Atlandi foorum”, et määrata kindlaks valdkonnaülene tegevuskava konkreetsete 
prioriteetidega, mida tuleb ellu viia alates 2014. aastast, ning milles osalevad aktiivselt 
Atlandi sidusrühmad. Tegevuskava peaks olema tihedalt seotud regionaalpoliitika ja 
integreeritud merenduspoliitikaga ning peaks hõlbustama ka koostoimet teiste ELi 
poliitikatega. Sellega seoses peaks ettevalmistav tegevus rahastama sidusrühmade 
dialoogiplatvormi – Atlandi foorumit –, mille eesmärk on kindlaks määrata prioriteetsed 
projektid ja Atlandi strateegia juhtimine ning töötada välja ja võtta vastu tegevuskava.

Kõnealuse mitteametliku eelhindamismenetluse raames toetas komisjon ka meetme 
„Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia tehniline abi ja teabelevi ning 
makropiirkonna strateegia parem tundmine” jätkamist ning seega tuleks see samuti 
esitada eelarveprojekti muudatusettepanekuna.
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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et eelarveprojekti alamrubriiki 1b kantud summad vastavad 
regionaalpoliitika vajadustele ja eesmärkidele, mille liit on kindlaks määranud, ning 
seetõttu tuleb alamrubriigi 1b eelarveread säilitada või vajaduse korral taastada vastavalt 
komisjoni ettepanekule;

2. rõhutab, et regionaalpoliitika tulemuslik ja tõhus rakendamine on määrava tähtsusega 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisel, kuna see mitte ainult ei aita 
tõhusalt vähendada piirkondadevahelisi erinevusi, vaid aitab luua ka õige raamistiku 
stabiilse ja jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomise jaoks;

3. tunneb heameelt selle üle, et 2011. aastaga võrreldes on alamrubriigi 1b kulukohustuste 
assigneeringud suurenenud 3,4% võrra 52 738,9 miljoni euroni ning maksete 
assigneeringud 8,4% võrra 45 134,8 miljoni euroni, mis hõlmab ka programmitöö 
perioodi 2000–2006 sulgemise viimasel etapil (2012. aasta) tekkivate täitmata 
kulukohustuste vähenemist 35,2% võrra 3110 miljoni euroni;

4. kutsub komisjoni üles toetama ja ellu viima kõiki regionaalarengukomisjoni kavandatud 
katseprojekte, ettevalmistavat tegevust ja tehnilise abi meetmeid alamrubriigis 1b;

5. tervitab komisjoni kavatsust – mida toetas Euroopa Ülemkogu – parandada teatavate 
liikmesriikide praeguste laenuprogrammide ja struktuurifondide koostoimet, et 
suurendada konkurentsivõimet ja majanduskasvu, ning palub komisjonil teha suuremaid 
jõupingutusi, et leida viise, kuidas tulemuslikult tõsta liimesriikide üldist suutlikkust 
tõhusalt rakendada ühtekuuluvuspoliitika programme.


