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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühtekuuluvuspoliitika panuse kohta Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisel
(2009/2235(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 174–178;

– võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse 
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta;

– võttes arvesse nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta otsust ühenduse ühtekuuluvuspoliitika 
strateegiliste suuniste kohta (2006/702/EÜ);

– võttes arvesse oma 24. märtsi 2009. aasta resolutsiooni struktuurifondide määruse 
rakendamise kohta 2007– 2013 ning riiklikke ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja 
rakenduskavu käsitlevate läbirääkimiste tulemuste kohta;

– võttes arvesse komisjoni 16. augusti 2007. aasta teatist „Euroopa piirkondade 
konkurentsivõime parandamine teadusuuringute ja innovatsiooni kaudu – Panustamine 
suuremasse kasvu ning arvukamatesse ja parematesse töökohtadesse” KOM(2007)0474;

– võttes arvesse komisjoni 14. novembri 2007. aasta talituste töödokumenti „Piirkonnad 
teostamas innovatsiooni ühtekuuluvuspoliitika kaudu” SEK(2007)1547;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Koostöö majanduskasvu ja töökohtade nimel – Lissaboni 
strateegia uus algus” KOM(2005)0024;

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti „Lissaboni strateegia hindamine” SEK(2010)0114;

– võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2007. aasta teatist „Majanduskasvu ning tööhõivet 
käsitleva Lissaboni strateegia rakendamine liikmesriikides ja piirkondades ELi 
ühtekuuluvuspoliitika kaudu ajavahemikus 2007–2013” (KOM(2007)0798);

– võttes arvesse komisjoni 14. mai 2008. aasta teatist programmiperioodiks 2007–2013 
kavandatud ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja programme käsitlevate läbirääkimiste 
tulemuste kohta (KOM(2008)0301);

– võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2009. aasta teatist „Kahekümnes aastaaruanne 
struktuurifondide rakendamise kohta (2008)” (KOM(2009)0617 lõplik/2);

– võttes arvesse programmiperioodi 2000–2006 järelhindamisi;

– võttes arvesse komisjoni 24. novembri 2009. aasta töödokumenti „Konsulteerimine 
tulevase ELi 2020. aasta strateegia üle” (KOM(2009)0647);

– võttes arvesse 11. veebruaril 2010 toimunud Euroopa Ülemkogu mitteametliku kohtumise 
järeldusi;
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– võttes arvesse komisjoni algatatud avalikku arutelu ELi 2020. aasta strateegia üle ja selle 
tulemust (SEK(2010)0116);

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta ettepanekut „Euroopa 2020. aastal – Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A7-0000/2010),

A. arvestades, et pärast 2007. aastat on struktuurifondide määrustes EL 15 liikmesriikidele 
sätestatud vahendite kohustuslik sihtotstarbeline eraldamine Lissaboni strateegia 
eesmärkide saavutamiseks, millega ühtekuuluvuspoliitika vahendeid suunatakse 
liikmesriikide ja piirkondade ligitõmbavuse suurendamiseks, majanduskasvu ja tööhõive 
suurendamiseks;

B. arvestades, et eriti praeguse majanduslanguse ajal on ühtekuuluvuspoliitika selle stabiilse 
rahastamismahu ja kohaldatava detsentraliseeritud juhtimissüsteemi tõttu peamine vahend 
majanduskasvu ja tööhõive toetamiseks ELis;

C. arvestades, et kaks kolmandikku avaliku sektori investeeringutest kogu ELis tuleb 
piirkondlikult ja kohalikult tasandilt, et piirkondlikesse ja kohalikesse asutustesse on tihti 
koondunud oluline poliitikaalane oskusteave ja et nad on võtmetähtsusega osapooled nii 
praeguse Lissaboni strateegia kui ka tulevase ELi 2020. aasta strateegia elluviimisel;

D. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika peab olema ELi 2020. aasta strateegia lahutamatu osa, 
sest see on lisatud Lissaboni lepingusse kui aluslepingu eesmärkide saavutamise vahend,

Ühtekuuluvuspoliitika ja Lissaboni strateegia
1. märgib, et programmiperioodiks 2007–2013 on seitsme aasta peale Lissaboni strateegia 

prioriteetidele sihtotstarbeliselt eraldatud toetusi ligikaudu 228 miljardit eurot; rõhutab, et 
toetused kokku ületasid nõutud protsendimäärasid, seda ka EL 12 liikmesriikides;

2. märgib, et toetuste suurus erineb oluliselt nii liikmesriikide kui ka eesmärkide lõikes; 
rõhutab, et puudub üks kõigile sobiv poliitika kõigi piirkondade jaoks ja sellise poliitika 
rakendamise katse ei võimaldaks seda samastada ühegi majanduskasvu strateegiaga ja 
tulemuseks oleks selle nõrk rakendamine;

3. tuletab meelde, et juba aastatel 2000–2006 oli – vaatamata sihtotstarbelise eraldamise 
mehhanismi puudumisele – ühtekuuluvuspoliitika programmide ja Lissaboni strateegia 
vahel tugev seos, kusjuures teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeeriti 10,2 miljardit 
eurot;

4. avaldab kahetsust selle pärast, et programmide käivitamise hilinemise ja sellele järgnenud 
kulutusi kajastavate andmete puudumise tõttu pole praegu võimalik kontrollida 
programmitoetuste ja tegelike kulutuste vastavust; ootab huviga komisjoni strateegilise 
aruande avaldamist ja palub selle alusel läbi viia kõrgetasemeline institutsioonidevaheline 
arutelu, et analüüsida ühtekuuluvuspoliitika panust Lissaboni strateegia eesmärkide 
saavutamisse ja hinnata tulevasi vastastikuseid seoseid;
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5. pole rahul sellega, et puudub üldine hinnang ühtekuuluvuspoliitika raames tehtud 
kulutuste mõju kohta regionaalarengule; kutsub komisjoni üles hindama struktuurifondide 
rahaliste vahendite Lissaboni strateegia eesmärkidele sihtotstarbelise eraldamise 
territoriaalset mõju ja hindama, kas see süsteem aitab tegelikult kaasa tasakaalustatud ja 
sidusale piirkondlikule arengule;

6. tunnistab, et tulemuslik hindamine peab põhinema näitajatel, mis võimaldavad andmeid 
võrrelda ja piirkondade lõikes koondada; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks enne 2012. 
aastat ettepaneku hindamisnäitajate kohta, et saada vahend saavutatud mõju mõõtmiseks 
ja teha järgmiseks programmiperioodiks vajalikud muudatused;

7. avaldab kahetsust selle pärast, et kui Lissaboni strateegia peamiste eesmärkide hulgas olid 
algselt majanduskasv, tööhõive ja sotsiaalne ühtekuuluvus, siis strateegia taaskäivitamisel 
2005. aastal esitati vähem ambitsioonikas programm, milles sotsiaalse samba osa oli 
väike;

8. peab nõrka mitmetasandilist valitsemist üheks peamiseks Lissaboni strateegia piiravaks 
teguriks, kusjuures strateegia kavandamisse, elluviimisse, propageerimisse ja hindamisse 
pole piisavalt kaasatud piirkondlikud ja kohalikud asutused ning kodanikuühiskonna 
esindajad; soovitab nende tugevamat kaasamist kõigis tulevastes etappides;

9. rõhutab, et kui Lissaboni strateegias on kohaldatud partnerluse põhimõtet, siis on 
kohalikud ja piirkondlikud asutused, samuti majanduslikud ja sotsiaalsed sidusrühmad 
selle eesmärke rohkem omaks võtnud ja see on taganud sekkumise suurema 
jätkusuutlikkuse;

10. osutab, et eelkõige piirkondlikul tasandil on otsustav roll lugematute Euroopas elavate ja 
tootvate sotsiaalsete ja majandussubjektideni, eriti VKEdeni jõudmisel ning hariduse ja 
kutseõppe, teadusuuringute, innovatsiooni ja arengu tugevdamisel;

11. soovitab ühtekuuluvuspoliitika ja Lissaboni strateegia eest vastutavate asutuste vahelise 
tihedama ja korrapärase dialoogi kaudu kõigil tasanditel, sealhulgas ühenduse tasandil, 
suurendada koostoimet riiklike strateegiliste võrdlusraamistike ja riiklike reformikavade 
vahel;

12. hindab kõrgelt seni finantskorralduslike rahastamisvahenditega ja koostöös Euroopa 
Investeerimispangaga saavutatud tulemusi innovatsiooni ja teadusuuringute valdkonna 
tugevdamisel uuendatavate rahastamisvormide kaudu; tunnistab kõnealuste 
rahastamisvahendite finantsvõimenduse potentsiaali investeeringute tegemisel ja palub 
neid tugevdada, eelkõige seoses algatustega JEREMIE ja JESSICA, et tagada äriühingute 
ja VKEde parem toetamine; soovitab nimetatud rahastamisvahendite suhtes kohaldatavaid 
eeskirju lihtsustada, et võimaldada abisaajatel neid rohkem kasutada;

Ühtekuuluvuspoliitika ja ELi 2020. aasta strateegia 
13. tervitab komisjoni ettepaneku vastuvõtmist tulevase ELi 2020. aasta strateegia kohta; 

rõhutab selle strateegia pikaajalist iseloomu, mille eesmärk on luua Euroopas stabiilse 
majanduskasvu raamtingimused, ja nõustub selles kindlaks määratud prioriteetidega;

14. hindab kõrgelt seda, et ettepanekus on arvesse võetud sotsiaalset mõõdet, kuid avaldab 
kahetsust selle pärast, et sel mõõtmel pole strateegias keskne roll; rõhutab, et hiljutine 
kriis on näidanud, et ükski majanduskasvu strateegia ei saa kõrvale jätta sotsiaalkaitse, 
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teenuste kättesaadavuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemise ja kvaliteetsete 
töökohtade loomise eesmärke;

15. tervitab üleskutset jätkusuutlikumate, arukamate töökohtade loomiseks, kuid tunnistab, et 
uus majandusmudel võib viia kulude ja tulude ebaühtlase jaotuseni konkreetsete 
liikmesriikide ja piirkondade vahel ja seega nõuda selle vältimiseks meetmeid liidu 
tasandil;

16. rõhutab, et haridus, koolitus, teadusuuringud ja innovatsioon on võtmetähtsusega 
vahendid ELi arengu tugevdamisel ja selle konkurentsivõime suurendamisel 
ülemaailmsete väljakutsetega toimetulekul; on arvamusel, et neisse valdkondadesse tuleb 
regulaarselt investeerida ja et eriti innovatsiooni tuleks hinnata selle tulemuste järgi;

17. märgib, et infrastruktuuri puudused on kogu Euroopas siiani väga erinevad, takistades 
selle kasvupotentsiaali; usub, et transpordisektoris, energia, telekommunikatsiooni ja 
infotehnoloogia infrastruktuuri valdkonnas tuleb luua tõeliselt võrdsed 
konkurentsitingimused, need tuleks lisada strateegiasse ja need peaksid jätkuvalt olema 
ühtekuuluvuspoliitika tähtis osa;

18. tervitab struktuurifondide rolli tunnustamist ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisel; rõhutab siiski, et ühtekuuluvuspoliitika pole vaid stabiilse rahalise toetuse 
allikas; selle peamised põhimõtted – integreeritud lähenemisviis, mitmetasandiline 
valitsemine ja tõeline partnerlus – on strateegia edu jaoks võtmetähtsusega elemendid ja 
need tuleks täielikult strateegiasse integreerida;

19. rõhutab, et tugev ja hästi rahastatud ühtekuuluvuspoliitika, mis hõlmab kõiki Euroopa 
piirkondi, peab olema ELi 2020. aasta strateegia võtmetähtsusega element; usub, et see 
poliitika koos selle horisontaalse lähenemisviisiga on ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide eduka saavutamise eeltingimus ning samuti ELi sotsiaalse, majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eeltingimus; lükkab tagasi kõik püüded ühtekuuluvuspoliitika 
taas riikide pädevusse anda ja palub ELi eelarve läbivaatamisel piirkondlikku mõõdet 
täielikult toetada;

20. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole ELi 2020. aasta strateegiale allutatud; rõhutab, et 
ehkki ühtekuuluvuspoliitika prioriteedid peaksid olema ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkidega kooskõlas, tuleks võimaldada piisavat paindlikkust piirkondlike iseärasuste 
arvestamiseks ja nõrgemate piirkondade toetamiseks nende sotsiaal-majanduslike raskuste 
ületamisel ja erinevuste vähendamisel;

21. palub ELi 2020. aasta strateegiale Lissaboni strateegiaga võrreldes paremat 
juhtimissüsteemi; soovitab selle kavandada ja rakendada mitmetasandilise valitsemise 
põhimõtte kohaselt, et tagada kohalike ja piirkondlike asutuste ning kodanikuühiskonna 
sidusrühmade suurem kaasatus;

22. on seisukohal, et Lissaboni lepingusse uue eesmärgina lisatud territoriaalne ühtekuuluvus 
peab olema strateegia lahutamatu osa, kui selle eesmärkide saavutamise eeltingimus;

23. juhib tähelepanu, et strateegia tugevam territoriaalne mõõde, mis võtab arvesse Euroopa 
piirkondade iseärasusi, koos piirkondlike ja kohalike asutuste otsese kaasamisega 
asjaomaste programmide kavandamisse ja rakendamisse viib kõigil tasanditel strateegia 
eesmärkide suurema omaksvõtmiseni ja tagab strateegia eesmärkide ja tulemuste osas 
suurema teadlikkuse kohapeal;
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24. osutab linnade võtmetähtsusega rollile ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisel; nõuab tungivalt, et nende kogemust ja panust ELi 2020. aasta strateegia 
prioriteetide rakendamisel arvesse võetaks, eelkõige seoses kliima ja demograafiliste 
muutuste ning keskkonnahoidlike investeeringutega;

25. tunnistab, et olles küll väga olulised, pole struktuurifondid ainus ELi 2020. aasta strateegia 
elluviimise rahastamisvahend; ootab, et komisjon esitaks konkreetsed ettepanekud 
koostoime loomiseks ühtekuuluvuspoliitika ja olemasoleva valdkonnapoliitika vahel, 
kasutades integreeritud lähenemisviisi; soovitab programmide eesmärkide, vahendite ja 
haldusmenetluse ratsionaliseerimist ja nende poliitikavaldkondade programmide kestuse 
kooskõlastamist;

26. soovitab struktuurifondide kasutamise tulevases regulatiivses raamistikus kohaldada 
lihtsustatud lähenemisviisi; rõhutab, et eeskirjade ja menetluste ühtlustamine võib viia 
lihtsamate rakendussüsteemideni ja julgustada potentsiaalseid abisaajaid ELi 
kaasrahastatud programmides osalema;

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI
Hinnang praegusele süsteemile
Nii Lissaboni strateegia kui ka ühtekuuluvuspoliitika on osutanud innovatsioonile laiemas 
tähenduses kui peamisele vahendile, et kiirendada arengut Euroopa territooriumil ja et 
suurendada konkurentsivõimet seoses globaliseerunud maailmast lähtuvate väljakutsetega. 
Seetõttu on innovatsioon asetatud nende mõlema keskmesse ja selle strateegilist rolli 
rõhutatakse rohkem kui kunagi varem.
Ühenduse strateegilistes suunistes aastateks 2007–2013 sätestati EL 15 liikmesriikidele 
ametlik nõue (ja EL 12 liikmesriikidele soovitus) eraldada lähenemispiirkondades 
sihtotstarbeliselt vähemalt 60% programmitoetustest ning konkurentsivõime ja tööhõive 
piirkondades 75% toetustest Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamise heaks.
Tegelikult investeeriti juba aastatel 2000–2006, kui ametlikku sihtotstarbelise eraldamise 
nõuet ei kehtinud, teadusuuringutesse ja innovatsiooni 5,5–7,4% kõigist struktuurifondide 
kulutustest (kokku 10,2 miljardit eurot).

Seni kättesaadavad järelhinnangud osutavad, et piirkondlike programmide kasutamine 
Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamiseks oli selgemalt täheldatav suhteliselt jõukamates 
piirkondades ja piiratum vähem arenenud piirkondades, kus programme kiputi suunama 
pigem põhilisele infrastruktuurile.

Ilmselt ei saa kõigi piirkondade suhtes kohaldada kõigile sobivat üldist strateegiat; vastupidi, 
erinevate piirkondade iseärasused, nende territoriaalne mõõde, mõjutas tugevalt võetud 
meetmete tulemuslikkust. Piirkondlike ja kohalike asutuste kaasatus lisaks programmide 
rakendamisele ka nende kavandamisel omandab seepärast põhimõttelise tähtsuse, kuna just 
nemad tunnevad oma piirkonna vajadusi kõige paremini.
Aastate 2007–2013 programmitoetuste analüüs näitab, et sihtotstarbeline eraldamine on 
oluliselt ületanud sätestatud piirmäärad. Konkreetselt on lähenemispiirkondades eraldatud 
65% ja konkurentsivõime piirkondades 82% rahalistest vahenditest Lissaboni strateegiaga 
seotud prioriteetidele. Need protsendimäärad, mis koos annavad toetuse kogusummaks 
ligikaudu 228 miljardit eurot seitsme aasta kohta, osutavad EL 27 liikmesriigile, mis näitab, et 
ka EL 12 liikmesriigid on sihtotstarbelise eraldamisega tõsiselt tegelenud.
Nagu arvata võib, varieeruvad toetused oluliselt liikmesriikides ja eesmärkide poolest. 
Eelkõige konkurentsivõime piirkondades on toetused tugevalt seotud Lissaboni strateegia 
prioriteetidega, rõhuasetusega innovatsioonil, teadmistel ja tehnoloogial, samas kui 
lähenemisprogrammides on eelistatud tööhõivega seotud prioriteedid, mis näitab, et haridus-
ja koolitussüsteemi reformi peetakse siinkohal edasise arengu eeltingimuseks.

Komisjon võtab hiljemalt 1. aprilliks 2010 vastu esimese strateegilise aruande, milles 
analüüsitakse liikmesriikide poolt programmi rakendamise esimese 18 kuu jooksul nende 
prioriteetide rahastamise kaudu saavutatud tulemusi.
Tegelikult tuleb põhjalikult hinnata seda, kuivõrd kajastub see tegevus tegelike kulutustena 
projekti tasandil. Kahjuks ei ole programmide käivitamise hilinemise ja sellele järgnenud 
kulutusi kajastavate andmete puudumise tõttu praegu võimalik kontrollida programmitoetuste 
ja tegelike kulutuste vastavust.
Seetõttu saab komisjoni strateegilisest aruandest selles mõttes võtmetähtsusega dokument, 
mis, vaatamata sellele, et analüüsitakse piiratud ajavahemikku, on aluseks kõrgetasemelisele 
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institutsioonidevahelisele arutelule, mis viidaks läbi selleks, et hinnata struktuurifondide 
panuse suurust ja tüüpi Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisel ja soodustada ELi ja 
riiklikes institutsioonides, piirkondlikes sidusrühmades ja kodanikuühiskonnas tõsist 
järelemõtlemist selle üle, milline võiks olla majanduskasvu ja töökohtade loomise strateegia 
pärast 2010. aastat, nn ELi 2020. aasta strateegia.
Veelgi tähtsam on suuta pikaajaliselt hinnata, milline on tegelikult olnud struktuurifondide 
kaudu tehtud Lissaboni strateegiaga seotud investeeringute mõju liikmesriikides ja 
piirkondades. Kui selle hinnangu tulemused pole teada, siis ei saa mis tahes tulevikku 
puudutav arutelu olla tulemuslik.
Ehkki need andmed pole kättesaadavad, kuna programmi rakendamine on varajases etapis, on 
väga tähtis valmistada ette pinda ja juhtida komisjoni tähelepanu vajadusele töötada kiiresti 
välja sellist analüüsi võimaldavad töövahendid, s.o ühtsed näitajad, mida saab programmide ja 
liikmesriikide lõikes kogu perioodi kohta koondada ja võrrelda selleks, et kontrollida 
saavutatud mõju ja teha vajalikud muudatused.

Ühtekuuluvuspoliitika roll ELi 2020. aasta strateegias
Tuleviku ülesehitamine tähendab mineviku analüüsimist saavutatud tulemuste 
suurendamiseks, kogemuste ärakasutamiseks ja vanade vigade vältimiseks. Seepärast on vaja 
sügavalt järele mõelda ühtekuuluvuspoliitika ja Lissaboni strateegia seoste üle, kui töötatakse 
välja uut ELi 2020. aasta strateegiat, mis on mõeldud järgmise kümne aasta väljakutsetega 
tegelemiseks.

Ühtekuuluvuspoliitika saab tegelikult muude poliitikavaldkondadega võrreldes paremini 
majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel investeeringuid kaasata; samuti on see tõestanud, 
et kui asjakohaselt kohaldada partnerluse põhimõtet ja teha piirkondlikest ja kohalikest 
osapooltest prioriteetide rakendamisel peamised elluviijad, suurendab see poliitika eesmärkide 
ja saavutatud tulemuste kooskõla.
Komisjoni ettepanek ELi 2020. aasta strateegia kohta tunnustab ühtekuuluvuspoliitikat kui 
võtmetähtsusega poliitikat ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisel.
Siiski näib, et ettepanekus käsitletakse strateegiat pigem stabiilse rahalise toetuse allikana kui 
suure alusdokumendina selliste põhimõtete nagu partnerlus, integreeritud lähenemisviis ja 
mitmetasandiline valitsemine kohaldamisel, samuti strateegia võimel mobiliseerida 
piirkondlikke ja kohalikke osapooli. Kui neid põhimõtteid, mis kajastavad 
ühtekuuluvuspoliitika suurt panust ELi 2020. aasta strateegia edukasse rakendamisse, ei 
integreerita strateegiasse endasse, võib strateegia edu olla ohus.
Raportis esitatakse mõned järgmised konkreetsed soovitused, et tagada selle seose asjakohane 
arvessevõtmine:

 ELi 2020. aasta strateegias määratletud prioriteedid peaks olema rangelt kooskõlas 
tulevase  ühtekuuluvuspoliitika prioriteetidega: vajalik on suurem keskendumine 
kesksetele prioriteetidele ja nendevaheline suurem vastavus, tagades samas vajaliku 
paindlikkuse piirkondlike iseärasuste arvestamiseks;

 tuleks arendada koostoimet riiklike strateegiliste võrdlusraamistike ja riiklike 
reformikavade vahel ning nende potentsiaali tuleks paremini kasutada, ka suurema 
haldusalase kooskõlastamise kaudu ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, et 
parandada valitsemist;
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 ELi 2020. aasta strateegia eesmärgid tuleb määratleda ühenduse tasandil, kuid nende 
rakendamisel ja riikide poliitikasse ülevõtmisel peaks tulevikus rohkem kaasama riikide 
allasutusi. Üks Lissaboni strateegia üldiselt tunnustatud piiravaid tegureid on nõrk 
mitmetasandiline valitsemine ning kohalike ja piirkondlike asutuste ebapiisav kaasatus 
selle eesmärkide rakendamisel, vaatamata asjaolule, et kaks kolmandikku avaliku sektori 
investeeringutest tehakse piirkondlikul ja kohalikul tasandil ja et neisse asutustesse on tihti 
koondunud oluline poliitiline oskusteave. Piirkondliku mõõtme arvestamine tulevases 
strateegias on samuti vajalik ka Lissaboni lepingu, mis tunnistab subsidiaarsuse riikliku 
tasandi kohalikku mõõdet, uute sätete kohaldamisel. Alt-üles suunatud lähenemisviis 
suudab tagada strateegia tegeliku elluviimise ja selle pikaajalise jätkusuutlikkuse. 
Mitmetasandilist valitsemist tuleb käsitleda mitte ainult selle vertikaalses, vaid ka 
horisontaalses mõõtmes, arendades suhteid sama tasandi majandussubjektide ja 
sotsiaalsete osapoolte vahel;

 tulevase strateegia elluviimisel tuleks täielikult kohaldada partnerluse põhimõtet. Selline 
lähenemisviisi muutus annaks eelise, mis tagaks strateegia eesmärkide ja tulemuste 
parema tutvustamise kodanikuühiskonna esindajatele, kelle praegune puudumine on üks 
Lissaboni strateegia suurtest puudustest;

 ehkki Lissaboni lepingus on territoriaalne ühtekuuluvus tunnistatud ühenduse eesmärgiks, 
on territoriaalne mõõde komisjoni ettepanekus liiga vähe esindatud, mis toob alati kaasa 
poliitika valdkonnapõhiseks muutumise ohu. Vastupidi: ainult integreeritud lähenemisviis 
piirkondliku mõõtme strateegiasse kaasamise kaudu annab tõhusaid tulemusi. Eriti tuleks 
tugevdada ELi innovatsiooni toetavate rahastamisvahendite (struktuurifondid, 
konkurentsivõime ja innovatsiooni programm ning seitsmes raamprogramm) vahelist 
koostoimet ja edaspidi kooskõlastada nende programmide mitmeaastast kestust;

 finantskorralduslike rahastamisvahendite, eriti algatuste JEREMIE ja JESSICA 
potentsiaal tuleks täielikult ära kasutada, tagamaks ärivõimaluste parema toetamise eriti 
VKEde osas; eriti tuleks lihtsustada nende rahastamisvahenditega pakutavatele 
toetusvahenditele juurdepääsu ja nende haldamist käsitlevaid eeskirju, et stimuleerida 
nende kasutamist huvitatud abisaajate poolt;

 tuleks tagada ühtekuuluvuspoliitika piisav rahastamine, mis peab hõlmama kogu Euroopa 
Liidu territooriumi, selleks et uue strateegia elluviimist tulemuslikult toetada;

 ühtekuuluvuspoliitika tulevast regulatiivset raamistikku tuleb lihtsustada, et vähendada 
praegust vigade määra ja soodustada eelkõige erasektori osalemist projektides.


