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LÜHISELGITUS

SISSEJUHATUS

Tunnistades, et liidu majandus taastub aeglaselt ja näitab teatud positiivseid arenguid, on 
täielik taastumine endiselt kaugel. Komisjon soovitab selle taustal keskenduda 2013. aasta 
iga-aastases majanduskasvu analüüsis tuvastatud viiele prioriteedile, nimelt „diferentseeritud 
ja majanduskasvu soodustav eelarve konsolideerimine”, „majandusele tavapärase 
laenuandmise taastamine”, „majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamine tänase ja homse 
jaoks”, „toimetulek töötuse ja kriisi sotsiaalsete tagajärgedega” ning „ avaliku halduse 
ajakohastamine”.
Komisjon rõhutab liidu poliitikavaldkondade ja eriti ühtekuuluvuspoliitika strateegiaga 
„Euroopa 2020” ühtlustamise põhjal rolli, mida see poliitikavaldkond võib omada strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel, tuletades samas meelde, et ühtekuuluvuspoliitika 
üldeesmärk on piirkondadevaheliste ebavõrdsuste vähendamine ning majandusliku, sotsiaalse 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamine.
Komisjon tuletab ka meelde, et praeguste programmide edukas lõpuleviimine eeldab piisaval 
tasemel maksete assigneeringuid, et võimaldada kohustuste täitmist ELi vahenditest toetuste 
saajate suhtes.
Arvamuse koostaja rõhutab ühtekuuluvuspoliitika vaieldamatut lisandväärtust, mis kujutab 
endast liidu põhiinvesteerimisvahendit, mis aitab kaasa pikaajalisele struktuursele arengule, 
kiirendades majanduskasvu ja töökohtade loomist, mis võib aidata liidu liikmesriikidel ja 
piirkondadel praeguse finants- ja majanduskriisi tingimustes vastu pidada. Seetõttu on vaja 
pakkuda piisaval tasemel rahastamist, mis võimaldaks vähendada tasumata makseid, mis on 
praegu väga suuremahulised, eelkõige rubriigis 1b.

EELARVEPROJEKT

Komisjon on hinnanud oma eelarveliste kohustuste koostamisel eelarvelisi vajadusi, võttes 
arvesse mitmeaastase finantsperspektiivi 2014–2020 kohustusi ja vahendeid, nagu on 
kavandatud Euroopa Ülemkogu 7.–8. veebruari 2013. aasta kohtumise järeldustes ja mille 
kohta saavutati 27. juunil 2013 institutsioonidevaheline poliitiline kokkulepe.
Arvamuse koostaja leiab, et hoolimata 2014. aasta eelarveprojekti vastuvõtmise eriasjaoludest 
on komisjon ainus institutsioon, millel on juurdepääs teabele, et saada ülevaade piirkondade 
tegelikest eelarvelistest vajadustest. Ta seab samas kahtluse alla asjaolu, kas komisjon on 
arvestanud mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppes sisalduvate konkreetsete vahendite 
perioodi algusesse koondamise mõju ning kavandatud kaasrahastamismäärade suurendamise 
mõju nende liikmesriikide puhul, kellel on või keda ähvardavad finantsstabiilsusega seotud 
probleemid, ja kas ta on arvestanud kavandatud automaatse kulukohustustest vabastamise 
üheaastase perioodi pikendamisega seotud mõju mõne liikmesriigi jaoks. 

VAHENDITE JAOTAMINE FONDIDE VAHEL

Erinevate assigneeringute ja fondide vaheline kavandatav jaotus on järgmine:
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rubriigi 1b kulukohustuste assigneeringute kavandatud kogusumma 47 560,6 miljonit eurot (-
13,5% võrreldes 2013. aastaga) raames on struktuurifondide (ERF ja ESF) kulukohustuste 
assigneeringute kogusumma 38 088,2 miljonit eurot, millest 1804,1 miljonit eurot on mõeldud 
noorte tööhõive algatuse täiendavaks rakendamiseks, 8922,4 miljonit eurot 
Ühtekuuluvusfondile ja 365,1 miljonit eurot Euroopa abifondile enim puudustkannatavate 
isikute jaoks. 
Maksete assigneeringute kavandatud tase on oluliselt madalam (-9,3% võrreldes 
2013. aastaga) kogusummas 51 093,7 miljonit eurot, mis on kehtestatud vahemaksete 
muutumise hinnanguliste väärtuste alusel perioodil 2007–2013 (46 765,5 miljonit eurot ehk 
91,4% maksete hinnangulisest kogusummast 2014. aastal rubriigis 1b), maksete 
assigneeringute 83% võrra vähenemise alusel perioodi 2000–2006 lõpu suhtes ning uue 
esialgse vähendatud eelrahastamise summa alusel 2014. aastal väärtuses 1% ERFi, ESFi ja 
Ühtekuuluvusfondi raames (või 1,5% finantsabi saavate liikmesriikide jaoks).
Arvamuse koostaja avaldab kahetsust, et komisjon on kasutanud eelrahastamise alusena taset, 
milles lepiti kokku Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldustest 2013. aasta veebruaris, 
rõhutades, et see on ühtekuuluvuspoliitika tulevikku hõlmavate käimasolevate 
institutsioonidevaheliste valdkondlike läbirääkimiste teema, mis kuulub kaasotsustamise 
pädevusvaldkonda, õõnestades seega nende läbirääkimiste tulemusi. 
Ta väljendab ka oma hämmeldust asjaolu suhtes, et kuigi üle poole maksete assigneeringutest
(52%) on mõeldud ELi kohustuste täitmiseks varasemaid kulukohustusi silmas pidades, 
suureneb täitmata kulukohustuste arv. 
Tuleb märkida, et komisjoni üldhinnangud põhinevad eeldusel, et paranduseelarve projektiga 
2/2013 nõutud täiendavad maksete assigneeringud summas 11,2 miljardit eurot rahuldatakse 
täielikult 2013. aasta jooksul, mis on eriti tähtis rubriigi 1b jaoks.

PEAMISED POLIITILISED VÄLJUNDID 2014. AASTAL

Komisjon kehtestab 2014. aasta eelarve täitmiseks järgmised neli peamist prioriteeti: noortele 
ja VKEdele suunatud meetmete parandamine, uute programmide kehtestamine mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 kohaselt, ELi kohustuste täitmine ja viimaks halduskulude 
piiramine. Järgmise finantsraamistiku üks kõige esinduslikemaid meetmeid on uus noorte 
tööhõive algatus, mille jaoks komisjon on kavandanud esimese kahe aasta jooksul jaotada 
kokku 6 miljardit eurot kulukohustuste assigneeringutena, alustades 2014. aastal 
kulukohustustega summas 3,4 miljardit eurot.
Komisjon püüab ühtekuuluvuspoliitika ühtlustamise põhjal strateegiaga „Euroopa 2020” 
keskenduda uute programmide õigeaegsele vastuvõtmisele ja käivitamisele, poliitika mõju 
suurendamisele ja strateegilise programmitöö protsessi tugevdamisele, tagades lisandväärtuse 
Euroopa jaoks ja parandades kulutuste kvaliteeti.
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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. avaldab kahtlust, kas 2014. aasta eelarveprojekti rubriiki 1b kantud summad on piisavad, 
et katta regionaalpoliitika miinimumvajadusi ja eesmärke, nagu need on liit aluslepingus 
kehtestanud;

2. märgib murega rubriigi 1b kulukohustuste assigneeringute vähenemist 13,5% võrra 
47 560,6 miljoni euroni ja maksete assigneeringute vähenemist 9,3% võrra 
51 093,7 miljoni euroni 2013. aastaga võrreldes: viimane summa hõlmab perioodi 2007–
2013 vahemakseteks eraldatud summat 46 765,5 miljonit eurot ja perioodi 2000–2006 
lõpetamise maksete vähendamist 83% võrra summani 592,0 miljonit eurot;

3. märgib, et komisjoni sõnul on 2014. aasta eelarveprojekt mõeldud üleminekuks, mille 
puhul enam kui pool maksete assigneeringutest (52%) on eraldatud tasumata 
maksekohustuste katmiseks ja vanade programmide lõpetamiseks; väljendab sellest 
hoolimata hämmeldust asjaolu üle, et täitmata kulukohustuste arv jätkuvalt suureneb;

4. palub esitada täiendavaid selgitusi, kas komisjon on arvestanud mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppes sisalduvate konkreetsete vahendite koondamise mõju 
perioodi algusesse ning kavandatud kaasrahastamismäärade suurendamise mõju nende 
liikmesriikide puhul, kellel on või keda ähvardavad finantsstabiilsusega seotud 
probleemid, ja kas ta on arvestanud kavandatud automaatse kulukohustustest vabastamise 
üheaastase perioodi pikendamisega seotud mõju mõne liikmesriigi jaoks;

5. avaldab kahetsust, et komisjon on võtnud eelrahastamise aluseks taseme, milles Euroopa 
Ülemkogu 2013. aasta veebruaris kokku leppis, samas kui see on käimasolevate 
institutsioonidevaheliste valdkondlike läbirääkimiste teema, milles Euroopa Parlamendil 
on kaasotsustamisõigus, õõnestades nii nende läbirääkimiste tulemusi; tuletab meelde, et 
eelrahastamine on vajalik, kuna liikmesriigid ja piirkonnad vajavad piisavat rahastamist 
rahastamisperioodi alguses, et investeerida projektidesse, mis aitavad kaasa praeguse 
majandus- ja finantskriisi ületamisega seotud jõupingutustele; kordab seetõttu 
regionaalarengukomisjoni seisukohta seoses praeguse perioodiga samaväärsete 
eelrahastamismäärade valimisega, kuna kriis jätkub;

6. kordab Euroopa Parlamendi seiskohta, et mitmeaastase finantsraamistiku määruse 
nõusolekuhääletust ei ole võimalik lubada, kui puudub absoluutne tagatis, et 2013. aasta 
täitmata maksenõudeid ei ole võimalik täies ulatuses täita; nõuab tungivalt, et nõukogu 
peaks kinni võetud poliitilistest kohustusest võtta viivituseta vastu täiendav 
paranduseelarve, et vältida puudujääke maksete assigneeringutes, mis võiksid viia 
struktuurse puudujäägi tekkimiseni ELi eelarves 2013. aasta lõpus; märgib, et Euroopa 
Parlament ei anna oma nõusolekut mitmeaastase finantsraamistiku määrusele või ei võta 
2014. aasta eelarvet vastu seni, kuni nõukogu ei ole vastu võtnud uut paranduseelarvet, 
mis kataks komisjoni kindlaks tehtud olemasoleva puudujäägi;

7. palub komisjonil toetada kõiki katseprojekte, ettevalmistavaid meetmeid ja tehnilisi 
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abimeetmeid toetada need rakendada, nii nagu regionaalarengukomisjon on need 
rubriigi 1b jaoks kavandanud.


