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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi regionaalpoliitika hea juhtimistava kohta: Euroopa Komisjoni abi- ja 
kontrollimenetlused
(2009/2213(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 kohta1;

– võttes arvesse oma 21. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni valitsemistavade ja 
partnerlussuhete kohta riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning regionaalpoliitika projektide 
lähtepunktide kohta2;

– võttes arvesse Regioonide Komitee 17.–18. juuni 2009. aasta valget raamatut 
mitmetasandilise juhtimise kohta ja konsulteerimisaruannet;

– võttes arvesse 16.–17. märtsil 2010 Málagas toimunud ministrite mitteametliku kohtumise 
järeldusi;

– võttes arvesse komisjoni 6. septembri 2004. aasta teatist „Liikmesriikide ja komisjoni 
vastutuse kohta struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi ühisel juhtimisel – praegune 
olukord ja arenguperspektiivid uueks programmeerimisperioodiks peale aastat 2006“ 
(KOM(2004)0580);

– 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 kontrollikoja aastaaruannet eelarve täitmise kohta 2006. ja 2008. 
eelarveaastal;

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2008. aasta teatist „Tegevuskava komisjoni 
järelevalverolli tugevdamiseks struktuurimeetmete ühisel juhtimisel“ (KOM(2008)0097);

– võttes arvesse komisjoni 3. veebruari 2009. aasta teatist „Rakendusaruanne: tegevuskava 
komisjoni järelevalverolli tugevdamiseks struktuurimeetmete ühisel juhtimisel“ 
(KOM(2009)0042);

– võttes arvesse volinike Samecki ja Špidla 28. oktoobri 2009. aasta teatist komisjonile, 
milles esitatakse vahearuanne järelmeetmete kohta tegevuskavale komisjoni 
järelevalverolli tugevdamiseks struktuurimeetmete ühisel juhtimisel (SEK(2009)1463);

                                               
1 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0492.
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– võttes arvesse komisjoni 18. veebruari 2010. aasta teatist tegevuskava kohta komisjoni 
järelevalverolli tugevdamiseks struktuurimeetmete ühisel juhtimisel (KOM(2010)0052);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

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

A. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitikal on mitmetasandilise juhtimisel kohaldamisel teed 
rajav roll, sest see võimaldab parandada otsustusprotsessi kvaliteeti tänu piirkondlike ja 
kohalike asutuste aktiivsele kaasamisele juba õigusloome-eelsete arutelude etapis;

B. arvestades, et kontrollikoja 2006. aasta aruanne näitas ühtekuuluvuspoliitika osas kehtinud 
kontrollisüsteemide vähest tulemuslikkust (kulude hüvitamise veamäär 12%) ning sama 
kinnitati 2008. aasta aruandes (ebaõigesti maksti välja 11% hüvitustest);

C. arvestades, et komisjonil tuleb tugevdada oma järelevalverolli, et vähendada vigade 
määra, parandada kontrollisüsteemi ning piirkondlikke ja kohalikke asutusi ja abisaajaid 
rohkem abistada, mis kõik kokku suurendab aja jooksul poliitika tulemustele orienteeritust 
ja kasutajasõbralikkust,

Mitmetasandilise juhtimise kohaldamine

1. tunneb heameelt Regioonide Komitee mitmetasandilist juhtimist käsitleva valge raamatu 
ning piirkondliku ja kohaliku tasandi subsidiaarsuse tunnustamise üle Lissaboni lepingus; 
rõhutab, et jagatud pädevusega liidu poliitikate, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika puhul 
tuleks mitmetasandilist lähenemist kohaldada mitte üksnes vertikaalselt, vaid ka 
horisontaalselt, sama tasandi osalejate vahel;

2. tunneb heameelt 2010. aasta märtsis Málagas toimunud mitteametliku ministrite 
kohtumise järelduste üle ning on seisukohal, et mitmetasandiline juhtimine on Euroopa 
territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamise eeltingimus; nõuab, et suure territoriaalse 
mõjuga poliitikavaldkondades tuleb see põhimõte muuta liikmesriikidele kohustuslikuks, 
et tagada tasakaalustatud territoriaalne areng vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele; märgib, 
et selline säte ei tohiks mingil juhul tuua kaasa koormavamaid menetlusi;

3. rõhutab, et tänu piiriüleste eraõiguslike ja avalik-õiguslike osapoolte vahel kujunenud 
suhetele aitab mitmetasandiline juhtimine territoriaalse koostöö potentsiaali paremini ära 
kasutada; nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes ei ole seda veel teinud, võtaksid 
võimalikult kiiresti vastu Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste (ETKR) 
moodustamiseks vajalikud õigusnormid; soovitab komisjonil edendada teabevahetust juba 
loodud ja loodavate EKTKde vahel;

4. kutsub riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles rakendama praegusel 
programmitööperioodil veelgi enam terviklikku lähenemisviisi; teeb ettepaneku muuta 
selline lähenemisviis tulevase ühtekuuluvuspoliitika kontekstis kohustuslikuks;

5. nõuab tungivalt, et komisjon koostaks eraõiguslikele ja avalik-õiguslikele osapooltele 
mitmetasandilise juhtimise ja ühtse lähenemisviisi põhimõtete praktilise rakendamise 
suunised; soovitab nende kahe lähenemisviisi edendamisele suunatud meetmeid rahastada 
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Euroopa Regionaalarengu Fondi tehniliseks abiks ette nähtud vahenditest;

6. soovitab Regioonide Komiteel kasutada 2010. aasta lahtiste uste päevi mitmetasandilise 
juhtimise üle toimuva arutelu edendamiseks ja süvendamiseks; soovitab luua Euroopa 
mitmetasandilise juhtimise märgis ja võtta see 2011. aastast Regioonide Komitee 
liikmesregioonides kasutusele;

7. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kaasaksid asjaomaseid piirkondlikke ja kohalikke asutusi 
kohe algusest peale läbirääkimistesse ELi õigusaktide ja struktuurifondidest rahastatavate 
programmide üle, et õigeaegselt võimaldada dialoogi eri valitsustasandite vahel; nõuab 
nimetatud asutuste osalemist vastutavates otsuseid langetavates organites riigi 
esindajatega võrdsetel alustel;

8. palub liikmesriikidel vajaduse korral tugevdada ka piirkondlike ja kohalike asutuste rolli 
programmide juhtimisel ja elluviimisel; soovitab võtta ühtekuuluvuspoliitikas kasutusele 
kohalikel partnerlussuhetel põhineva kohaliku arengu metoodika, seda eriti linnade, 
maapiirkondade ja piiriüleste küsimustega seotud projektide puhul;

9. nõuab komisjonilt tungivalt kooskõlastatud partnerluse kontseptsiooni esitamist, mis on 
piirkondlike ja kohalike asutustega tõeliste partnerlussuhete loomise eeltingimus; palub 
komisjonil selle põhimõtte rakendamist tõsiselt kontrollida, luues selleks spetsiaalsed 
hindamisvahendid ja levitades IKT vahendite abil vastavaid parimaid tavasid;

10. nõuab mitmetasandilise juhtimise põhimõtte integreerimist kõigisse ELi 2020. aasta 
strateegia kavandamise ja rakendamise etappidesse, et tagada strateegiat ellu viivates 
piirkondlikes ja kohalikes asutustes selle tulemuste tegelik omaksvõtmine;

11. palub komisjonil luua ühtekuuluvuspoliitika programme ellu viivate kohalike ja 
piirkondlike osapoolte jaoks liikuvus- ja koolituskava;

Komisjoni rolli tugevdamine piirkondlike ja kohalike asutuste toetamisel

12. on seisukohal, et piirkondliku ja kohaliku tasandi rolli tugevdamisega peab kaasnema 
komisjoni tugevam järelevalvaja roll, kusjuures üksikprojektide asemel keskendutaks 
auditisüsteemide kontrollimisele; nõuab komisjonilt tungivalt vastavushindamise 
aruannete kinnitamise lõpuleviimist, et vältida väljamaksete hilinemist ja vahendite 
kadumaminekut kulukohustuste tühistamise tõttu, samuti aktsepteeritava veavõimaluse 
ettepaneku esitamist enne 2012. aastat;

13. on rahul tegevuskava käsitleva komisjoni 2010. aasta veebruarikuu aruande järelduste 
ning seniste parandus- ja ennetusmeetmetega; tegevuskavast saadud impulsi säilitamiseks 
palub regionaalpoliitika peadirektoraadil jätkata seda tegevust kogu rakendusperioodi 
jooksul;

14. kutsub komisjoni tugevdama korraldus- ja sertifitseerimisasutustele mõeldud „koolitajate 
koolitamise“ algatust; rõhutab pideva järelevalve vajadust selle tagamiseks, et 
koolituskursuste sisu edastatakse ka tegelikult ja tasakaalustatult madalamatele tasanditele 
ning kohalikke osapooli ei jäeta kõrvale;
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15. nõuab komisjonilt tungivalt uue portaali käivitamist SFC 2007 andmebaasis, mis teeb 
asjakohase teabe kõigile struktuurifondidega tegelevatele osapooltele vahetult 
kättesaadavaks; soovitab liikmesriikidel propageerida ja levitada teavet selle vahendi 
kohta piirkondlikele ja kohalikele asutustele ning finantsabi saajatele;

16. kutsub komisjoni üles seadma sisse täiendavaid tehnilise abi mehhanisme, et edendada 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil teadmisi rakendamisega seotud probleemidest, eriti 12 
uues liikmesriigis, kellel on esialgu ühtekuuluvuspoliitika eeskirjade osas vähem teadmisi 
ja kogemusi;

17. mitmekordse auditeerimise ja kontrolliga liialdamise vältimiseks palub kohaldada kõigil 
kontrollitasanditel ühtset auditeerimismudelit; nõuab tungivalt komisjonilt kõiki seniseid 
suuniseid sisaldava ühtse auditi käsiraamatu avaldamist;

18. kutsub liikmesriike kasutama rohkem finantskorraldusvahendeid, et tõsta projektide 
kvaliteeti ja suurendada eraisikute, eriti VKEde osalemist üleeuroopalistes projektides; 
palub komisjonil lihtsustada selliste vahendite toimimiseeskirju, kuna keerukus takistab 
praegu nende kasutamist;

19. on veendunud, et menetluste järgimine ei tohi vähendada sekkumiste kvaliteeti; palub 
edaspidi komisjonilt rohkem tulemustele suunatud poliitikat, milles kontrollist enam 
keskendutakse kvaliteeti kajastavatele tulemusnäitajatele ja strateegiliste projektide 
väljatöötamisele; selleks nõuab komisjonilt tungivalt objektiivsete, mõõdetavate ja kogu 
ELi ulatuses võrreldavate näidikute väljatöötamist;

20. on rahul struktuurifondide eeskirjade jätkuva lihtsustamisega; nõuab fondide ülesehituse 
lihtsustamist pärast 2013. aastat , seda mitte finantskriisi järelmina, vaid tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika üldpõhimõttena, et võimalikke partnereid projektides osalemisest 
mitte eemale peletada;

21. palub komisjonil tulevastes eeskirjades järgida proportsionaalsuse ja diferentseerimise 
põhimõtteid ning kohandada nõudeid vastavalt programmide mahule ja partnerite 
erisustele, eeskätt väikeste avalike asutuste puhul; palub kõigi fondide juures ning eriti 
üldkulude ja tehnilise abi puhul rohkem kasutada ühekordseid makseid ja ühesuguseid 
maksemäärasid; teeb ettepaneku kohaldada paindlikumaid hindamiskriteeriumeid 
uuenduslike projektide ja vähem rangeid kontrollinõudeid katseprojektide puhul;

22. muutmaks poliitikat edaspidi kasutajasõbralikumaks, nõuab struktuurifondide eeskirjade 
põhjalikumat ühtlustamist, nii et projekte ei peaks osadeks jagama, et erinevatelt fondidelt 
toetusi taotleda; soovitab edaspidi keskenduda kulude korrapärasuse kõrval ka sekkumiste 
kvaliteedile ja vahendite koondamisele juhtimistasandile antava abi võimendamiseks;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele.
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SELETUSKIRI

Viimastel kümnenditel mitmes liikmesriigis toimunud võimu detsentraliseerimine on oluliselt 
suurendanud piirkondlike ja kohalike omavalitsuste pädevust ühenduse poliitikate 
elluviimisel.

Reformilepinguga toimunud piirkondliku ja kohaliku tasandi subsidiaarsuse ühenduse 
õigusesse võtmine jagatud pädevusega poliitikavaldkondade osas võimaldab kohapealsetel 
ametivõimudel rohkem sekkuda otsustusprotsessi nii poliitika kavandamisel kui ka 
elluviimisel ning olla täieõiguslikud partnerid ühenduse eesmärkide täitmisel. 

See tähtis samm mitmetasandilise juhtimise suunas on kooskõlas parlamendi korduvate 
taotlustega kaasata piirkondlikke ja kohalikke ametivõime rohkem poliitikate väljatöötamisse, 
seejuures alati austades liikmesriikide põhiseaduste sätteid.
Rakendamise tõhusus sõltub suurel määral sellest, kuidas poliitika välja töötati; kohalike ja 
piirkondlike ametivõimude kui oma ala ja selle elanike vajaduste parimate tundjate kaasamine 
juba sellel etapil tagab hiljem paremad tulemused.

Seepärast on väga tähtis panna rõhku otsustusprotsessi õigusloome-eelsele etapile ja sellele 
lisandväärtusele, mida ELi territoriaalsete strateegiate väljatöötamisel annavad kohalikul ja 
piirkonnatasandil rakendatud tegevuspoliitikad ja parimad tavad.
Ühtekuuluvuspoliitika on selle lähenemisviisi kohaldamisel teerajajaks: selle piirkondlik 
mõõde ja partnerluse põhimõtte rakendamine annavad sellele lisandväärtuse ja aitavad tagada 
poliitika tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust. 

Regioonide Komitee valge raamat mitmetasandilise juhtimise kohta
Regioonide Komitee valge raamat on õigeaegselt vallandanud arutelu ühisele arusaamisele 
jõudmiseks nimetatud põhimõtte kui ühenduse jagatud pädevusega poliitikavaldkondade 
otsustusprotsessides kasutatava praktilise abivahendi osas. 

Selleks, et mõista, kuidas saaks mitmetasandilise juhtimise põhimõtet ühtekuuluvuspoliitika 
valdkonnas paremini arendada, kaalutakse alljärgnevaid küsimusi.

 Osapoolte vahelise mitmetasandilise koostöö ja poliitikavaldkondades ühtse 
lähenemisviisi tagamiseks on vajalikud mitmetasandilise juhtimise mõlemad mõõtmed
– vertikaalne (koostöö eri valitsustasandite ametivõimude vahel, kaasates ka 
majanduslikud ja sotsiaalsed sidusrühmad) ning horisontaalne (sama tasandi osapoolte 
vaheline koostöö) mõõde. 

 Partnerluse põhimõtte selgem sõnastamine soodustaks tõeliste partnerlussuhete loomist 
piirkondlike ja kohalike ametivõimudega; eriti tuleb tugevdada kohaliku tasandi rolli ja 
temaga konsulteerimist juba ELi-üleste arutelude varasest etapist alates. Tihtipeale ei 
toimi partnerluse põhimõte kohalike võimude nõrga kaasamise tõttu.

 Arutelu mitmetasandilise juhtimise üle on tihedalt seotud territoriaalse ühtekuuluvuse
küsimuse arutamisega: tegeliku territoriaalse ühtekuuluvuse eeltingimus on piirkondliku 
ja kohaliku tasandi osapoolte kaasamine ELi eesmärkide täitmisse. Rohelise raamatu 
järelmeetmena koostatav valge raamat territoriaalse ühtekuuluvuse kohta oleks asjakohane 
vahend, et selgitada, kuidas tulevases regionaalpoliitikas saavutada territoriaalset 
ühtekuuluvust mitmetasandilise juhtimise abil ning anda ainest aruteluks järgmise 
õigusaktide paketi üle. 
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 Riigipiire ületava mitmetasandilise koostöö edendamiseks tuleb territoriaalse koostöö
potentsiaali paremini ära kasutada. Piiriülestel piirkondadel on olemas kasutamata 
territoriaalne potentsiaal ning need on kohad, kus toimub erinevate poliitikavaldkondade 
vastastikune lähenemine. Pealegi rõhutatakse hiljutiste avalike konsultatsioonide järel 
laekunud arvukates reageeringutes territoriaalse koostöö otsustavat osa ELi 2020. aasta 
strateegia eesmärkide täitmisel. Tuleks propageerida Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmitust kui piiriüleste juhtimissüsteemide loomise ning mitmesuguste kohaliku ja 
piirkonnatasandi poliitikate omaksvõtmise vahendit. 

 Ühtekuuluvuspoliitika juhtimise parandamise eeltingimus on ühenduse ja liikmesriigi 
tasandi eeskirjade lihtsustamine. Üldeeskirjade ja Euroopa Regionaalarengu Fondi 
eeskirjade hiljutiste muudatustega on selles suunas oluliselt edasi liigutud, kuid 
lihtsustamist ei tohiks seostada vaid majanduskriisi taolise ajutise ja ebahariliku 
sündmusega. Vastupidi – edaspidi peaks see inspireerima kõiki struktuurifonde 
puudutavaid õigusakte. Ka liikmesriigid peaksid lihtsustama oma riiklikke õigusnorme, 
mis väga sageli tekitavad halduskoormuse, mis ei tulene ühenduse eeskirjadest. Sellele 
vastukaaluks, tulemusliku kontrolli tagamiseks ja vigade vältimiseks tuleb kõigil 
tasanditel kujundada praegusest tugevam hindamiskultuur. 

Komisjoni rolli tugevdamine piirkondlike ja kohalike asutuste toetamisel
Aruande teises osas analüüsitakse ühise juhtimise mehhanisme, eriti komisjoni ja 
liikmesriikide erinevaid kohustusi, ning soovitatakse täiustusi programmide rakendamisel. 

Kontrollikoja 2006. aasta aruanne näitas, et ühtekuuluvuspoliitika praegused 
kontrollisüsteemid ei olnud küllalt tõhusad – kulude hüvitamisel esines liiga palju vigu (12%). 
Sama leidis kinnitust 2008. aasta aruandes – ebaõigesti hüvitati 11% kuludest. 
Tegelikult ei kajasta need andmed tegelikkust päris õigesti, kuna hõlmavad ka aastaid 2000–
2006, mil praegused kontrollinõuded veel ei kehtinud. 
Ehkki ei ole piisavalt andmeid, et nõuetekohaselt hinnata aastateks 2007–2013 kehtestatud 
uute sätete tulemuslikkust, leitakse praegu siiski, et struktuurifondide puhul on veamäär liiga 
kõrge ja et tuleb energilisemalt parandada kontrollisüsteemi tõhusust.

Komisjoni 2008. aasta tegevuskava oma järelevalverolli tugevdamiseks sisaldas rea komisjoni 
võetud meetmeid fondide tegevustulemuste parandamiseks, sealhulgas nii korrektiive kui ka 
tulevasi ennetusmeetmeid. 
Meetmeid analüüsitakse ja antakse mõningad esimesed soovitused selle kohta, kuidas 
tugevdada komisjoni suunavat tegevust kontrolli- ja juhtimismenetluste puhul ning komisjoni 
kooskõlastavat tegevust kontrolli etapil. 

Üks aasta programmi täitmist on tegelikult liiga lühike aeg, et tehtu kogu mõju täielikult 
hinnata. Siiski võib tegevuskava mõju käsitlevates kahes komisjoni teatises, vastavalt 3. 
veebruari 2009. aasta ja 18. veebruari 2010. aasta teatises, juba leida julgustavaid elemente.
Komisjoni poolset järelevalvet kavandatud kujul ei peeta piisavaks ja leitakse, et see ei suuda 
heastada kogu mitmeaastase perioodi vältel toimivate riiklike kontrollisüsteemide vähest 
tõhusust. Komisjoni kui auditeerija roll peaks olema tugevam programmide algusosas ning 
rakendamise etapil peaks suuremat rolli etendama riiklik tasand.
Eelkõige praegune nõuete täitmise hindamise süsteem vajab täpsemat reguleerimist, et see 
võiks kogu programmiperioodi kestel tulemuslikuks jääda. See töö ei ole veel lõpule viidud, 
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mistõttu võib tekkida väljamaksetega viivitamist ja vahendite kaotsiminekut kulukohustuste 
automaatse tühistamise tõttu.

Rakendamisetapi kontrolli tuleb parandada pistelise kontrolli tugevdamise ja 
korraldusasutuste teostatava esmatasandi kontrolli ulatuslikuma toetamisega, eesmärgiks 
hälvete õigeaegne korrigeerimine ja summaarse veamäära vähendamine. Komisjonilt saadav 
koolitus ja juhendamine tuleks rohkem koondada sellele tasandile, kus tehakse kõige rohkem 
vigu, ja eeskätt nendele probleemidele (riigihanked; kulud, mida pole ette nähtud), kus 
avastatakse kõige enam eeskirjade rikkumisi. 

Osalt on vigades süüdi struktuurifondide kasutamise eeskirjade liigne keerukus. 
Ühtekuuluvuspoliitikale iseloomulikust ühisest juhtimisest tuleneb, asjaomaste osapoolte 
arvukuse tõttu, eeskirjade tõlgendamise ja kohaldamise suur keerukus. Ühelt poolt tähendab 
see struktuurifondide täiendavat lisandväärtust, samas on aga ka vigade tegemist oht suurem. 

Seega tuleks eeskirju lihtsustada, et tagada senisest kasutajasõbralikumad menetlused ja mitte 
potentsiaalseid toetuste saajaid projektidest eemale peletada. 

Samal ajal tuleb komisjonil võimendada oma teadmiste madalamatele valitsemistasanditele 
suunaja rolli nii õigusloomeliste kui ka muude algatustega, millest mõned on juba käivitatud 
ja vajavad tugevdamist.
Tuleks tagada suuremad investeeringud nii riiklikele ja piirkondlikele haldusasutustele 
antavasse finantsabisse kui ka koolitusse, et parandada programmide juhtimise eest 
vastutavate asutuste võimekust ja eeskirjade tundmist. Investeeringud institutsioonide
suutlikkuse tõstmisse tuleks lugeda eriti prioriteetseks uutes liikmesriikides, kus selliseks 
tegevuseks on alles vähe kogemusi. 

See aitaks keskpikas perspektiivis kaasata programmide kontrolli ja juhtimisse rohkem 
piirkondlikke ja kohalikke asutusi ning komisjonile jääks pigem tugevam kooskõlastaja roll.

Tegevuskava meetmetele lisaks tuleks võimendada muidki algatusi:

 intensiivistada komisjoni abi korraldusasutustele – arvestades, et suurem osa vigu tehakse 
esimesel kontrollitasandil – sihtotstarbeliste seminaride, suuniste, parimate tavade 
levitamise ja programmijuhtimise eest vastutavate ametiisikute koolitamise kaudu; tuleks 
kehtestada pideva järelevalve süsteem korraldusasutustele suunatud koolituse tegeliku 
teostamise üle, selleks et kontrollida, kas teadmised ikka tegelikult ka edasi anti, pöörates 
erilist tähelepanu kohalikule tasandile; 

 tagada kontrollitasandite tegevuse parem kooskõlastamine, et vältida mitmekordseid 
auditeid ja kontrolliga liialdamist; pikemas perspektiivis vabaneb parema kooskõlastamise 
tõttu komisjonis vahendeid, mida saab kasutada juhtimistasandile antava abi 
võimendamiseks;

 praeguses SFC 2007 andmebaasis tuleks kiires korras käivitada uus portaal, mis teeb 
asjakohase teabe kõigile struktuurifondidega tegelevatele osapooltele vahetult 
kättesaadavaks; 

 tuleb edasi arendada finantskorraldusvahendite võimalusi, mis võimaldaks kvalitatiivsete 
strateegiliste projektide väljatöötamist ning erakapitali ja erasektori osapoolte, eeskätt 
VKEde osalemist üleeuroopalistes projektides; ülemaaärase keerukuse tõttu kasutatakse 
nimetatud vahendeid praegu liiga vähe, mistõttu arutelu nende juhtimisest on väga 
aktuaalne; 
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 erinevaid fonde reguleerivate ühenduse tasandi eeskirjade suurem ühtlustamine võimaldaks 
ühtsemat lähenemisviisi.

***

Mõned parandusmeetmed tuleks kohe ellu viia, et saada tulemusi juba praegusel 
programmiperioodil. Teisi tuleb käsitleda hiljem, 2013. aasta järgset ühtekuuluvuspoliitikat 
käsitleva ülipolitiseeritud arutelu tulemuste valguses. 
Komisjoni töökonnas 2007. aastal alguse saanud lihtsustamistöös tuleks keskenduda ühelt 
poolt ettepanekutele tegevuse parandamiseks käesoleval rakendusperioodil; teisest küljest 
tuleks teha uusi ettepanekuid ühtekuuluvuspoliitika toimimise lihtsustamiseks; lihtsustamisest 
peab saama pikaajaline horisontaalne põhimõte, mis inspireerib kogu tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika alusfilosoofiat.

Tuleb tõsiselt mõelda, kuidas pärast 2013. aastat parandada struktuurifondide juhtimist ja 
seeläbi fondide kaudu abi andmise tulemuslikkust. Kõrgetasemelises töörühmas 
ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle peetavates aruteludes tuleks seda küsimust tõsiselt kaaluda 
ja parlament aktiivselt kaasata vastavasse arutelusse.


