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LÜHISELGITUS

SISSEJUHATUS
Kuigi majandusareng on liikmesriigiti ebaühtlane, kavandab komisjon 2012. aasta teise poole 
positiivse majanduskasvu prognooside põhjal juba meetmeid kasvu suurendamiseks ja 
töökohtade loomiseks, et tagada Euroopa majandusele nii vajalikud investeeringud ja 
töökohad. Seetõttu, olles teinud ettepaneku suurendada vähesel määral kulukohustuste 
assigneeringuid, mis on piiratud inflatsioonikorrektsiooniga, ning suurendada märgatavalt 
makseid, on komisjon kehtestanud 2013. aasta eelarve suhtes viis prioriteeti, nimelt 
investeeringud tööhõivesõbralikku majanduskasvu, vastutustundlik ja realistlik eelarve, 
tulemuste tähelepanelik jälgimine, halduspiirangute rakendamine ja Horvaatia liitumine.

Arvamuse koostaja jagab komisjoni seisukohta liidu ühtekuuluvuspoliitika vaieldamatu 
lisandväärtuse kohta ja selle kohta, et ühtekuuluvuspoliitika on peamine investeeringutele 
suunatud poliitika, mis pakub parimaid töökohtade loomise ja majanduskasvu edendamise 
võimalusi. Samas rõhutab arvamuse koostaja, et kuigi alamrubriigi 1b eelarvevahendeid 
tuleks kasutada nii, et poliitikavaldkonnad ühitataks strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega, 
on ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid, eelkõige piirkondlike ebavõrdsuste vähendamine ning 
sotsiaalne, majanduslik ja territoriaalne ühtekuuluvus, kõige tähtsamad.  

EELARVEPROJEKTI TAASTAMINE
Eelarveeraldiste kavandamisel on komisjon seetõttu hinnanud eelarvevajadusi, võttes arvesse 
finantsperspektiivi 2007–2013 ja institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaseid eraldisi ja 
eelarvelisi vahendeid ning viies kõik summad kooskõlla asjaomaste otsuste ja sätetega. 

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
Vahendite jaotus eri assigneeringute ja fondide vahel on järgmine: 
struktuurifondide (ERF ja ESF) kulukohustuste summa on 42 144,7 miljonit eurot ja 
ühtekuuluvusfondi kulukohustuste summa on 12 354,2 miljonit eurot, mis on 2012. aastaga 
võrreldes 3,3% suurem. Maksete assigneeringud suurenevad märgatavalt rohkem – 48 975 
miljoni euroni, mis on 11,7% suurem kui aastal 2012 ja näitab samuti püüdlust piirata täitmata 
kulukohustuste kasvu. Samas tuleks märkida, et komisjoni eelarvestus on seotud rangelt 
aastaga 2013 ning selles eeldatakse, et eelnevate aastate maksevajadused on kaetud, mistõttu 
igasugune kõrvalekalle tähendaks ebapiisavaid maksete assigneeringuid.

AASTAL 2012 OODATAVAD PEAMISED POLIITILISED TULEMUSED
Komisjon näeb ette, et peamisteks poliitilisteks tulemusteks on ühtekuuluvuspoliitika 
kooskõlla viimine strateegia ”Euroopa 2020” eesmärkidega ja ühtekuuluvuspoliitika 
kasutamine kriisi vastu võitlemise tõhusa vahendina, nimelt nende liikmesriikide toetamise 
kaudu, kes abi eriti vajavad, nt ELi/IMFi programme kasutavad riigid. Komisjon on sellega 
seoses teinud liikmesriikidele ettepaneku suunata veel eraldamata struktuurifondide vahendid 
võimaluse korral ümber, et tugevdada oma püüdlusi noorte tööpuuduse leevendamisel ja 
VKEde toetamisel, ning on selle raames käivitanud ühisalgatuse kaheksa liikmesriigi osalusel.
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Muud tähtsamad valdkonnad on õigusraamistik, tulevase programmitöö perioodi 
rakendamisemehhanismid ja ühise strateegilise raamistiku rakendamine. Seepärast soovib 
komisjon keskenduda aruteludes liikmesriikidega strateegilistele investeerimisprioriteetidele 
aastatel 2014–2020 ja rakenduskavade ettevalmistusetappidele. Peale selle peaks jätkuma töö 
ELi Läänemere strateegia ja ELi Doonau piirkonna strateegia valdkonnas ning ühtlasi 
arendatakse edasi koostööd merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadiga Atlandi strateegia 
vallas. Komisjon kavatseb ka jätkata tööd, et kindlustada Horvaatia positsiooni pärast tema 
liikmesriigiks saamist 1. juulil 2013.

KATSEPROJEKTID JA TEHNILINE ABI
Käesoleval aastal on parlamendiliikmed järjekordselt esitanud vähem ettepanekuid 
katseprojektide ja ettevalmistavate tegevuste kohta, millest enamik käsitleb varem heaks 
kiidetud meetmete pikendamist, nt „ELi Atlandi strateegiat käsitlev Atlandi foorum”, 
„Liikumine ühtse piirkondliku identiteedi, rahvaste lepitamise ning majandusliku ja sotsiaalse 
koostöö, sealhulgas üleeuroopalise pädevuse ja asjatundlikkuse platvormi suunas Doonau 
makropiirkonnas”, „Piirkondliku ja kohaliku koostöö tõhustamine Euroopa regionaalpoliitika 
maailma tasandil edendamise kaudu”, „Euroopa Liidu Doonau piirkonna juhtimismudeli 
loomine – parem ja tõhusam koordineerimine” ning ettevalmistav tegevus toetuse kohta 
Mayotte’ile või mis tahes muule potentsiaalselt asjassepuutuvale territooriumile, mis on 
üleminekul äärepoolseima piirkonna staatuse saamiseks.  

Uued kavandatavad meetmed hõlmavad ettevalmistavat tegevust Vahemere piirkonna 
makropiirkondlike strateegiate väljatöötamiseks, samuti katseprojekti, mis käsitleb Kreeka 
muid piirkondi peale pealinna Ateena piirkonna nende praeguse ja soovitava majandusliku 
potentsiaali ja nende piirkondade ELi lähenemispiirkonna mudelina kasutamise seisukohast,  
ning katseprojekti teenuste platvormi väljatöötamiseks VKEde ekspordi jaoks.

On tehtud ka ettepanek jätkata meedet „Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia 
tehniline abi ja teabelevi ning makropiirkonna strateegia parem tundmine” ja ka see tuleks 
seetõttu esitada eelarve projekti 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 miinimumvajadustele 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 rõhus rakendamine on majanduse taastumise ja 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmise jaoks esmatähtis, sest see aitab kaasa nii 
stabiilse ja jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomise õige raamistiku loomisele 
kui ka – mis on sama tähtis – piirkondlike ebavõrdsuste tulemuslikule vähendamisele ning 
sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamisele;

3. väljendab heameelt selle üle, et kulukohustuste assigneeringud alamrubriigis 1b 
suurenevad 2012. aastal 3,3% ehk 54 499 miljonile eurole ning maksete assigneeringud 
suurenevad 11,7% ehk 48 975 miljonile eurole, kusjuures viimati nimetatud summa 
sisaldab 2000.–2006. aasta sulgemiseks mõeldud maksete assigneeringute vähendamist 
33,2% ehk 1 923 miljonile eurole.   

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


