
PA\928931ET.doc PE506.192v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

2012/2290(INI)

1.3.2013

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: eelarvekomisjon

Poliitika kavandamine ja pikaajalised arengud: suutlikkuse tõstmise mõju 
eelarvele
(2012/2290(INI))

Arvamuse koostaja: Oldřich Vlasák



PE506.192v01-00 2/3 PA\928931ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\928931ET.doc 3/3 PE506.192v01-00

ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu sellele, et vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele vastutavad pikaajaliste 
sotsiaalmajanduslike strateegiate ja poliitika rakendamise eest ELis erinevad avalik-
õiguslikud organisatsioonid, sealhulgas Euroopa institutsioonid, ministeeriumid, 
piirkondlike või kohalike ametiasutuste osakonnad ning konkreetsed ametid;

2. rõhutab, et nendel organisatsioonidel on vaja kaasaegset haldus- ja juhtimisalast 
suutlikkust, et töötada välja teadlikud, omavahel seotud, ettenägelikud strateegiad ning 
panustada seejuures erinevate valdkondade eri poliitikate kvaliteeti ja tõhususse;

3. rõhutab tõsiasja, et Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi raames on 
võimalik saada rahalisi vahendeid institutsionaalse ja haldussuutlikkuse tugevdamiseks 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikult tasandil, sealhulgas inimressursside juhtimise 
parandamiseks, rollide ja pädevuse ümberjaotamiseks avalikus halduses, korruptsiooni 
vastu võitlemiseks, ettevõtete halduskoormuse vähendamiseks, sotsiaalpartnerite ja 
valitsusväliste organisatsioonide toetamiseks, poliitiliste arenguprotsesside 
kaasajastamiseks ning investeerimiseks riiklikesse rahastamiskõlbulikesse projektidesse 
erinevates e-valitsuse valdkondades;

4. on seisukohal, et ELi mitmeaastane finantsraamistik on väga oluline vahend Euroopa 
projekti pikaajalisel planeerimisel, võttes arvesse Euroopa väljavaateid ja liidu 
lisandväärtust; nõuab aga ELi eelarve ja liikmesriikide eelarvete vahelise koordineerimise 
parandamist ning kavandamisest rakendamiseni riiklike vahendite kasutamist selliselt, et 
oleks tagatud parem vastastikune täiendavus;

5. rõhutab, et mitmeaastase, pika-ajalise ja horisontaalse iseloomu tõttu on 
ühtekuuluvuspoliitika kindlasti poliitika, millele on iseloomulik pika-aegne kavandamine, 
ning arvestades selle olulist osa ELi eelarves, peab sel olema ka silmapaistev koht 
tulevikku suunatud eelarve kavandamisel;

6. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika ja teiste valdkondade poliitika kujundamine sõltub 
üha rohkem õigeaegselt kindlaks määratud pika-aegsetest ülemaailmsetest arengutest; 
kinnitab seoses sellega erinevaid tulevikuteemalisi aruandeid, nagu projekt Euroopa 2030 
(Euroopa Ülemkogule esitatav analüüsirühma aruanne Euroopa Liidu tuleviku kohta 
2030. aastal) ning Euroopa strateegia- ja poliitikaanalüüsisüsteemi projekti ühe osana 
Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi aruanne teemal: ülemaailmsed 
arengusuunad 2030 – kodanikud omavahel ühendatud ja polütsentrilises maailmas 
(„Global Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and Polycentric World”);

7. peab soovitavaks tihedamat koostööd uurivate algatuste osas ja institutsioonidevahelise 
süsteemi loomist pikaajaliste arengutendentside määratlemiseks peamistes 
poliitikaküsimustes, millega liit kokku puutub, ning leiab, et selline süsteem peaks 
hõlmama personali kõikidest asjaomastest ELi institutsioonidest ja ametitest, sealhulgas 
regioonide komiteest.


