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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK,

milles käsitletakse Euroopa Komisjoni seitsmendat ja kaheksandat eduaruannet ELi 
ühtekuuluvuspoliitika kohta ja 2013. aasta strateegilist aruannet programmide 
rakendamise kohta ajavahemikul 2007–2013

(2013/2008(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 24. novembri 2011. aasta aruannet „Majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitlev seitsmes eduaruanne” (COM(2011)0776) ja sellele 
lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SEC(2011)1372),

– võttes arvesse komisjoni 26. juuni 2013. aasta aruannet „Majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitlev kaheksas eduaruanne. Kriisi piirkondlik ja 
linnamõõde” (COM(2013)0463) ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti 
(SWD(2013)0232),

– võttes arvesse komisjoni 18. aprilli 2013. aasta aruannet „Ühtekuuluvuspoliitika: 
2013. aasta strateegiline aruanne programmide rakendamise kohta ajavahemikul 2007–
2013” (COM(2013)0210) ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti 
(SWD(2013)0129),

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse 
raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus-
ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1083/2006 (COM(2011)0615),

– võttes arvesse oma 11. märtsi 2009. aasta resolutsiooni ühtekuuluvuspoliitika ja 
reaalmajandusse investeerimise kohta1,

– võttes arvesse oma 7. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni ELi ühtekuuluvus- ja 
regionaalpoliitika kohta pärast 2013. aastat2,

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ühtekuuluvuspoliitika panuse kohta 
Lissaboni strateegia ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse3,

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 (COM(2011)0614),

                                               
1 ELT C 87 E, 1.4.2010, lk 113.
2 ELT C 371 E, 20.12.2011, lk 39.
3 ELT C 161 E, 31.5.2011, lk 120.
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– võttes arvesse Regioonide Komitee neljandat järelevalvearuannet strateegia „Euroopa 
2020” kohta (Regioonide Komitee, oktoober 2013),

– võttes arvesse komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi ühisdokumenti „ELi 
ühtekuuluvuspoliitika aitab kaasa Euroopa tööhõivele ja majanduskasvule”, juuli 2013,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi avaldatud uuringut „Ühtekuuluvuspoliitika pärast 
2013. aastat: seadusandlike ettepanekute kriitiline hindamine”, juuni 2012,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

A. arvestades, et empiirilised tõendid näitavad, et majandus- ja finantskriis on 
lähenemisprotsessi peatanud või selle isegi vastassuunda pööranud, süvendades seega 
piirkondadevahelisi erinevusi ja lõpetades pika ajavahemiku, mille jooksul piirkondlikud 
erinevused seoses SKPga elaniku kohta ja tööpuudus ELis pidevalt vähenesid, ning 
avaldades samas rängemat mõju liidu nõrgematele piirkondadele;

B. arvestades, et nii liikmesriikidel kui ka ELil napib avaliku sektori vahendeid ja need on 
üha suurema surve all, samal ajal kui kriis ja sellele järgnev majanduslangus ning mitmete 
liikmesriikide võlakriis on sundinud liikmesriike rakendama tähtsaid ja põhjalikke 
struktuurireforme, et aidata kaasa hindade konkurentsivõime ja fiskaalse jätkusuutlikkuse 
taastamisele, mille tagajärjeks on peamiselt majanduskasvu soodustavate kulutuste 
kärpimine;

C. arvestades, et eelarve konsolideerimise poliitika on suurendanud ühtekuuluvuspoliitika 
rolli ja tähtsust avaliku sektori investeeringute allikana eelkõige piirkondlikul tasandil, 
sest selle poliitikavaldkonna vahendid moodustavad rohkem kui poole kõigist avaliku 
sektori investeeringutest paljudes liikmesriikides ja piirkondades;

D. arvestades, et strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisse panustamisel on väga 
tugev piirkondlik mõõde, mida tuleks arvesse võtta ELi ühtekuuluvuspoliitika ja muu 
investeerimispoliitika valdkonna järgmise põlvkonna programmide ettevalmistamisel ja 
rakendamisel;

E. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika põhirõhk on siiani olnud eesmärkide 
kindlaksmääramisel ja järelevalve ning nende saavutamise hindamise asemel pigem 
vahendite ärakasutamisel, samal ajal kui järelevalve- ja hindamissüsteemid ei ole suutnud 
saavutada täielikult oma eesmärki täiustada erinevate eesmärkide kindlaksmääramist 
piirkondlike omaduste, iseärasuste ja vajaduste alusel;

F. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on jätkuvalt ELi avaliku rahastamise põhiallikas 
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2020, ja arvestades, et 
ühtekuuluvuspoliitika uues raamistikus rõhutatakse peamiselt vajadust koondada 
investeeringud kõike tähtsamaks liigitatud vähestesse valdkondadesse, näiteks tööhõivesse 
(eriti noorte tööhõivesse), koolitusse ja haridusse, VKEdesse, innovatsiooni, 
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energeetikasse, keskkonda, linnakeskkonna arendamisse ja linnadesse;

G. arvestades, et partnerlus ja mitmetasandiline juhtimine on horisontaalsed üldpõhimõtted, 
pidades silmas liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia rakendamist 
ühtekuuluvuspoliitika järgmises õigusraamistikus;

1. on seisukohal, et nüüdseks on saadud piisavaid tõendeid selle kohta, et eelarve 
konsolideerimise poliitikast üksi ei piisa, et toetada majanduskasvu ning edendada 
kvaliteetseid ja püsivaid töökohti loovaid investeeringuid, vaid vaja on ka meetmeid, mis 
toetavad majandust ja ergutavad veel ebakindlat ja vaevamärgatavat edasiminekut 
majanduse elavdamiseks;

2. väljendab muret selle pärast, et majanduskriisi tõttu on strateegia „Euroopa 2020” 
nõuetekohaseks rakendamiseks vajalikud avaliku sektori vahendid ebapiisavad eelkõige 
piirkondlikul tasandil; samuti peab murettekitavaks asjaolu, et suur hulk vähemarenenud 
liikmesriike ja piirkondi sõltuvad suurel määral ühtekuuluvuspoliitika vahenditest;

3. on veendunud, et kuigi järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames 
ühtekuuluvuspoliitikale eraldatud vahendid on kohapealsete vajadustega võrreldes 
suhteliselt väikesed, võivad need siiski saada majanduskasvu edendava poliitika tähtsateks 
hoobadeks ELi eelarve ja riikide eelarvete suurema tõhususe ja koostoime tagamisega;

4. on seisukohal, et kuigi vastavus strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidele on tähtis, on 
oluline mitte kaotada silmist majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärke, mis sattusid kriisi tõttu tõsiselt ohtu; nõuab otsustavat tegutsemist 
ühtekuuluvuse säilitamiseks ja põhitähelepanu suunamist investeeringutele 
infrastruktuuriprojektidesse sellistes põhisektorites nagu transport, telekommunikatsioon 
ja energeetika;

5. on veendunud, et vaatamata tõenditele selle kohta, et kohalikud ja piirkondlikud 
ametivõimud osalevad partnerluslepingute ettevalmistamises, tuleb võtta edasisi 
meetmeid, et tugevdada ühtekuuluvuspoliitika, strateegia „Euroopa 2020” ja Euroopa 
poolaasta juhtimissüsteemi territoriaalset mõõdet, tagades ühelt poolt eri juhtimistasandite 
tegeliku koordineerimise ja omavahelise täiendatavuse ning teiselt poolt nendel tasandil 
kehtestatud prioriteetide kooskõla riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
kindlaksmääratud vajaduste ja iseärasustega, võimaldades, kui see on asjakohane ja 
vajalik, tegeleda osade poliitiliste küsimustega ülevalt-alla meetodil;

6. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika on parim vahend, andmaks strateegiale „Euroopa 
2020” vajalikku territoriaalset mõõdet, mida on vaja, et tegeleda väga oluliste 
majanduskasvu erinevustega liidus ja liikmesriikides ning asjaoluga, et institutsionaalse 
suutlikkuse erinevuste tõttu ei saa eri piirkonnad kehtestatud eesmärke ühtemoodi 
võrdlusalusena kasutada;

7. väljendab erilist muret selle pärast, et kriisi tagajärjel on vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse 
ohus oleva elanikkonna arv märkimisväärselt suurenenud eelkõige 
ühtekuuluvuspiirkondades ja -linnades, ning on seisukohal, et nendele probleemidele, mis 
õõnestavad tugevalt piirkondadevahelist ühtekuuluvust ning võivad ohustada liidu 
konkurentsivõimet keskpikas ja pikas perspektiivis, tuleb leida kiiresti lahendus sellistele 
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poliitikavaldkondadele keskendumisega, mis tagavad jätkusuutliku ja kvaliteetse tööhõive 
ning sotsiaalse kaasamise;

8. rõhutab Euroopa Sotsiaalfondi olulist rolli, et vähendada inimkapitali erinevusi 
liikmesriikide vahel ja aidata kaasa strateegia „Euroopa 2020” sotsiaalse mõõtme 
rakendamisele, sest see fond on koos Euroopa Regionaalarengu Fondiga andnud 
märkimisväärse panuse osade liidu praeguste põhiprioriteetide täitmisesse, näiteks noorte 
tööhõive ja tööturu elavdamisse, jätkusuutliku majanduse ja majanduskasvu edendamisse, 
kooli poolelijätnute arvu vähendamisse ning võitlusesse vaesuse, diskrimineerimise ja 
sotsiaalse tõrjutusega;

9. tuletab siiski meelde, et kuigi on olemas selged tõendid selle kohta, et 
ühtekuuluvuspoliitika rakendamist on kiirendatud ja et selle poliitikavaldkonna 
programmid on andnud märkimisväärse panuse mitmetesse valdkondadesse, mis vajavad 
investeeringuid majanduse moderniseerimiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks (näiteks 
teadus- ja arendustegevus, VKEde toetamine, taasindustrialiseerimine, sotsiaalne 
kaasamine ning haridus ja koolitus), on osade liikmesriikide puhul oht, et nad ei rakenda 
oma programme enne käesoleva programmitöö perioodi lõppu;

10. ergutab liikmesriike uurima võimalusi, kuidas luua sünergiat ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamise ja muudest liidu rahastamisallikatest (üleeuroopaline transpordivõrk, 
üleeuroopaline energiavõrk, Euroopa ühendamise rahastu ja muud programmid) ning 
Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangast saadava 
rahastamise vahel; nõuab tungivalt, et liikmesriigid lihtsustaksid ja hõlbustaksid 
juurdepääsu kasutada olevatele vahenditele, et ergutada VKEsid, kohalikke omavalitsusi 
ja muid huvitatud abisaajaid neid kasutama;

11. on mures selle pärast, et kuigi on selge, et hindamisel on poliitilises mõttevahetuses ja 
õppimises tähtis roll, muudab andmete puudumine ja asjaolu, et sageli on võimatu neid 
andmeid koguda, võimatuks nõuetekohaselt kontrollida edusamme, mida on piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil tehtud kehtestatud eesmärkide saavutamiseks, ning peab 
esmatähtsaks laiendada ja ajakohastada piirkondlikku statistikat ning parandada andmete 
kvaliteeti;

12. on seisukohal, et eduaruanded ei anna täielikku täpset ülevaadet edusammudest, mida on 
tehtud ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel ja kehtestatud eesmärkide saavutamisel, mille 
põhjuseks on kas andmete kättesaamatus asjakohasel tasandil või ebaselge seos ühelt poolt 
olemasolevate statistiliste andmete ja teiselt poolt selle vahel, millisel määral on 
järelevalvet nõudvad ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid saavutatud;

13. palub komisjonil ja liikmesriikidel kasutada täiel määral ära järgmises õigusraamistikus 
ette nähtud järelevalve- ja hindamisvahendeid et parandada programmitöö ja rakendamise 
kvaliteeti;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikidele.


