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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tõelise territoriaalse, sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse saavutamise kohta ELis 
– ülemaailmse konkurentsivõime vältimatu tingimus?
(2009/2233(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Lissaboni lepingut, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa 
Ühenduse asutamislepingut (2007/C 306/01), ning eelkõige selle I jaotist ja XVIII jaotist;

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, parlamendile, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Globaalne Euroopa: konkurentsivõime maailmas 
- panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse” (KOM(2006)0567);

– võttes arvesse OECD 2009. aasta aruannet;

– võttes arvesse 2006. aasta OECD LEED partnerluse ja kohalike omavalitsuste foorumil 
koostatud suunist eduka partnerluse kohta;

– võttes arvesse globaalset konkurentsivõime raportit 2009–2010 (Maailma 
Majandusfoorum, Genf, Šveits, 2009);

– võttes arvesse sõltumatut aruannet pealkirjaga „Ühtekuuluvuspoliitika reformikava. 
Piirkondlik lähenemine Euroopa Liidu väljakutsete ja ootustega toimetulemiseks“, mille 
koostas Fabrizio Barca regionaalpoliitika voliniku Danuta Hübneri tellimusel aprillis 
2009;

– võttes arvesse Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu tegevuskava ELi 
ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta, mis on koostatud Brüsselis 2009. aasta detsembris;

– võttes arvesse Euroopa Piirkondade Assamblee resolutsiooni 2013. aasta järgse 
regionaalpoliitika kohta, mis võeti vastu Euroopa Piirkondade Assamblee üldkogul 8. 
novembril 2007 Udines Itaalias;

– võttes arvesse komisjoni teatist parlamendile, nõukogule, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele programmiperioodiks 2007–2013 kavandatud 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja programme käsitlevate läbirääkimiste tulemuste 
kohta (KOM(2008)0301);

– võttes arvesse oma 24. märtsi 2009. aasta resolutsiooni struktuurifondide määruse 
rakendamise kohta 2007–2013 ning riiklikke ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja 
rakenduskavu käsitlevate läbirääkimiste tulemuste kohta (2008/2183(INI))1;

– võttes arvesse 24. märtsi 2009. aasta resolutsiooni parimate tavade kohta 
regionaalpoliitikas ja takistuste kohta struktuurifondide kasutamisel (2008/2061(INI))2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 21. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni valitsemise ja 
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0165.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0156.
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partnerluse kohta riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning lähtepunktina regionaalpoliitika 
projektides (2008/2064(INI))1;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva 
rohelise raamatu ja ühtekuuluvuspoliitika tulevase reformi […] kohta (A6-0083/2009)2;

– võttes arvesse neljandat aruannet majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta 
(KOM(2007)0273);

– võttes arvesse komisjoni kahekümnendat aastaaruannet struktuurifondide rakendamise 
kohta (2008) (KOM(2009)0617);

– võttes arvesse komisjoni teatist parlamendile, nõukogule, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Era- ja avaliku sektori investeeringute 
kasutamine majanduse elavdamiseks ja pikaajalise struktuurimuutuse saavutamiseks: 
avaliku ja erasektori partnerluse arendamine” (KOM(2009)0615);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

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

A. arvestades, et Euroopa Liit saab olla ülemaailmses mõistes konkurentsivõimeline üksnes 
siis, kui sisepoliitika toetab liidu võimet reageerida ülemaailmsetele probleemidele, sest 
majandussurutis tõi esile selle, et vähem arenenud piirkondade taastumisvõime on 
madalam;

B. arvestades, et OECD soovitas oma 2009. aasta aruandes pikaajalist majanduskasvu, milles 
keskendutaks maksustamisele, investeeringutele infrastruktuuri, haridusele ja tööjõule, 
samuti tootmisturgude reguleerimisele, et nende rolli esile tõsta;

C. arvestades, et Maailma Majandusfoorum juhtis oma 2009. aasta ülemaailmse 
konkurentsivõime raportis ja ka teistes raportites tähelepanu infrastruktuuri olulisele 
rollile kui ühele kaheteistkümnest sambast, mille alusel ülemaailmset konkurentsivõimet 
hinnatakse, ning täpsustas, et kvaliteetne infrastruktuur on oluline vahend vahemaade 
mõju vähendamiseks, välisinvesteeringute ligitõmbamiseks ja majandusarengu 
võimalikkuse tagamiseks;

D. arvestades, et ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks on vaja teadvustada 
arengutaseme ja piiride erinevust ning seega tuleks seada sellised eesmärgid, mille puhul 
võetakse arvesse reaalset olukorda ja vajadusi, mis tehakse kindlaks konsulteerides kõigi 
osalistega erinevatel valitsustasanditel;

E. arvestades, et 2010. aasta märtsis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu tunnistas 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ja eelkõige infrastruktuuri 
arendamise edendamise tähtsust, et tagada ELi 2020. aasta strateegia edukus tingimustes, 
kus uus strateegia peab toime tulema majandusarengu seisakuga;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0492.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0163.
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F. arvestades, et lisaks kriisi tagajärgedele ootavad järgmistel aastatel ees väga suured 
probleemid – kohanemine globaliseerumisega, demograafilised muutused, kliimamuutus 
ja energiaga seotud küsimused – ning piirkondadel on oluline roll tagamaks, et on 
sätestatud piisavad tingimused nende mõju leevendamiseks kodanikele, ning arvestades, et 
neid tingimusi on vaja toetada, võttes aluseks tuvastatud vajadused, kasutades ära 
partnerluspõhimõtet ja asjakohaseid vahendeid, et anda eelhinnang erinevate poliitikate 
territoriaalsele mõjule;

G. arvestades, et arutelude tulemus programmiperioodiks 2007–2013 kavandatud 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiate ja programmide osas on näidanud, et programmide 
kvaliteet ja sidusrühmade osalus on suurenenud igal valitsustasandil, aidates tänu sellele 
rohkem kaasa majanduse konkurentsivõime ja tööhõivega seotud Lissaboni eesmärkide 
täitmisele;

H. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika reformi käigus tuleb seda poliitikat tugevdada parema 
korrelatsiooni ning Euroopa poliitikate parema kooskõlastuse ja sünergia kaudu, 
allutamata ühte poliitikat teisele ning võttes aluseks Euroopa Liidu vajadused ja eesmärgid 
seoses jätkusuutliku arenguga;

I. arvestades, et kohalikul ja piirkondlikul tasandil on välja pakutud hulk töömõõtevahendeid 
ja analüüsimeetodeid, mis aitavad kaasa majandusarengule ja sotsiaalsele kaasatusele, mis 
näitab kohalike ja piirkondlike osalejate pühendumust ühtekuuluvuspoliitikale;

J. arvestades, et mahajäänud piirkondade majanduslikku konkurentsivõimet tugevdatakse 
erineva infrastruktuuri arendamisega, mis võimaldab juurdepääsu haridusele, 
teadusuuringutele ja innovatsioonile,

Ühtekuuluvuspoliitika kui ülemaailmse konkurentsivõime vältimatu tingimus

1. väljendab heameelt Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikaga kaasneva lisandväärtuse üle, 
ning selle rolli üle ELi vahendina, mis aitab suurendada piirkondade konkurentsivõimet, 
viia läbi struktuurireforme ja tõhustada piirkondade võimet kohaneda ülemaailmse 
majanduskliimaga;

2. rõhutab avaliku sektori olulist rolli ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel, usalduse 
taastamisel ja solidaarsuse tekitamisel kriisi ajal ning tehes pärast seda riigi 
investeeringuid eelkõige infrastruktuuri ning tagades jätkusuutliku arengu;

3. on seisukohal, et nagu on sätestatud Lissaboni lepingus, vähendab ELi tasakaalustatud 
majanduslik areng piirkondlikke erinevusi arengutasemete vahel ning valmistab piirkondi 
ette, et saada hakkama globaliseerumise, demograafiliste muutuste ja kliimamuutusega 
seotud probleemidega, võttes arvesse just konkreetselt nende nõrku külgi;

4. juhib tähelepanu sellele, et tänu koos uurimis- ja arendustegevuse ning 
innovatsioonipoliitikaga tekitatud sünergiale võib ühtekuuluvuspoliitika pakkuda 
vahendeid ELi 2020. aasta eesmärkide täitmiseks, toetades ja kasutades ära kohalikku 
potentsiaali ning tagades sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse;

Territoriaalne ühtekuuluvus – ELi poliitikate mõju kohalikule tasandile
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5. kiidab heaks seisukohad, mida väljendati territoriaalset ühtekuuluvust käsitlevas rohelises 
raamatus territoriaalse ühtekuuluvuse peamiste tegurite kohta; pöörab erilist tähelepanu 
piirkondlike erisuste austamisele ja piirkondliku potentsiaali ja konkurentsivõime 
arendamisele, rõhutades avalike teenuste ja asjakohase infrastruktuuri kättesaadavust, 
ning kutsub komisjoni üles esitama konkreetseid ettepanekuid territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärgi rakendamiseks;

6. on seisukohal, et liikmesriigid peavad toetama ühtekuuluvuspoliitika kohaldamisel ja 
rakendamisel piirkondlikku lähenemisviisi; võtab teadmiseks, et piirkondade roll 
varieerub liikmesriikide lõikes, sest see sõltub nende poliitilisest ja haldusstruktuurist; 
nõuab detsentraliseerimispõhimõtte toel olukorra parandamist praeguse 
programmiperioodi ajal, mil piirkonnad haldavad üksnes 30,5% ühtekuuluvuspoliitikale 
eraldatud eelarvest ja ülejäänud eelarvet haldavad keskvalitsused;

7. tervitab algatuste URBAN ja LEADER tulemusi ning on arvamusel, et 
ühtekuuluvuspoliitika võib pakkuda raamistikku maa- ja linnapiirkondade tasakaalustatud 
arengule; kutsub komisjoni üles uurima selliseid töömeetodeid, mis toetavad linna- ja 
maapiirkondade partnerlust, tegema nende kohta ettepanekuid ning andma hoogu 
jätkusuutlikule linnapiirkondade arengule;

Ühtekuuluvuspoliitika mõju maksimeerimine majanduse konkurentsivõime tõstmiseks

8. peab partnerlust ühtekuuluvuspoliitika sisu määratlemisel keskseks põhimõtteks ning alt-
üles lähenemisviis toetab haldussuutlikkust ja programmide koostamise kvaliteeti; usub, 
et ELi majanduse konkurentsivõime suurendamiseks peavad kõik valitsemistasandid 
olema sidusad, üksteist täiendavad ja tulemuslikud; kutsub komisjoni üles kaaluma
kolmepoolsete lepingute sõlmimist komisjoni, liikmesriikide ja piirkondade vahel, et 
tagada partnerlusega kaasnevate kohustuste täitmine;

9. rõhutab vajadust lihtsustada struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kasutamise korda 
ning tagada nende paindlikkus, samuti vähendada rahalise toetuse saajate 
halduskoormust, nii et ametiasutused saaksid keskenduda rasketele probleemidele 
õigeaegselt ja kasutada selleks vajalikke ressursse; on seisukohal, et avaliku ja erasektori 
partnerlus saab pakkuda reaalset tuge, täiendades kohalikul ja piirkondlikul tasandil 
tehtud jõupingutusi, ning kutsub komisjoni üles esitama konkreetseid ettepanekuid 
avaliku ja erasektori partnerluse koondamiseks ühtekuuluvuspoliitika raamistikus;

10. rõhutab seda, kui oluline on jätkata selliste projektide toetamist, mis on suunatud 
mahajäänud piirkondadele, nii et käesoleva programmiperioodi eeldatav mõju säilitatakse 
ning on kooskõlas esialgsete ennustustega; on seisukohal, et sellise toetuse äravõtmine 
vähendaks esialgsete positiivsete tulemuste mõju;

11. on seisukohal, et peamine näitaja, mille järgi otsustatakse, kas piirkonnad on kõlbulikud 
saama ELi rahalist toetust, peaks olema SKP tase ning teisi näitajaid võib kasutada 
üksnes siis, kui on tehtud vastavad uuringud nende asjakohasuse ning teabe kogumise ja 
töötlemise osas;

12. rõhutab, kui oluline on eraldada vahendeid piirkondade erisuste alusel; kutsub komisjoni 
üles looma asjakohaseid rahalisi vahendeid lühikeses ja keskpikas perspektiivis 
lisandväärtuse loomiseks, võttes samas arvesse majandus- ja finantskriisi mõju; 
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Ühtekuuluvuspoliitika kui 2013. aasta järgse perioodi keskne poliitika

13. rõhutab piirkondliku arengu ja territoriaalse ühtekuuluvuse otsustavat rolli ELi 
majandusliku konkurentsivõime tugevdamisel ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide 
täitmisel, samas on piirkondlik lähenemisviis üks olulisemaid vahendeid majandusliku 
tasakaalu saavutamiseks;

14. tuletab komisjonile ja liikmesriikidele meelde, et Euroopa üldsuse ootuste aluseks on 
nende vajadused ning eelkõige soov kasutada asjakohast infrastruktuuri ja kvaliteetseid 
avalikke teenuseid, mida tuleb pakkuda õiglaselt ning hinnaga, mis on taskukohane 
kõigile Euroopa kodanikele ega sõltu sellest, kus nad elavad või töötavad;

15. rõhutab asjaolu, et majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus annab võimaluse 
kasutada täiel määral ära teadusuuringute, arengu ja innovatsiooni potentsiaali ning 
tagada Euroopa üldsusele paremad elutingimused ning suurema usalduse ELi vastu; 
valikulisel investeerimisel teadusuuringutesse, arengusse ja innovatsiooni tuleb arvesse 
võtta piirkondlikke ja linnapiirkondade võimeid ja potentsiaali ning aidata sellel sektoril 
areneda institutsioonide arendamise ja suutlikkuse suurendamise programmide kaudu;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Parem elukvaliteet, mis luuakse kindlustatud ja parema kvaliteediga töökohtade loomise 
kaudu ja tagades juurdepääsu igat tüüpi infrastruktuurile, olgu see siis transport, sotsiaalne või
hariduse või uurimistegevuse, arengu ja innovatsiooniga seotud infrastruktuur, on olnud 
peamine põhjus, miks üldsus on toetanud Euroopa integratsiooni.

Ühtekuuluvuspoliitika võib oma konkreetsete eesmärkide ja vahendite kaudu tagada Euroopa 
Liidu ühtse arengu, täites Euroopa üldsuse majanduslikud ja sotsiaalsed vajadused. Samal ajal 
seisavad ELi liikmesriigid, sealhulgas ka Ida- ja Kagu-Euroopa riigid, silmitsi 
globaliseerumise tagajärgedega.

Viis, kuidas iga liikmesriik haarab kinni võimalustest, mida pakub kuulumine ühtsesse 
Euroopa turgu, sõltub nende küpsusest ja arengutasemest, mis kõigub riigiti väga palju.
Sellest tulenevalt on iga liikmesriigi enda vastutusel täpselt ära näidata, millised on kõige 
tõhusamad vahendid, et aidata oma majandusel globaalses süsteemis toimida.

Käesoleva raporti „Tõelise territoriaalse, sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse 
saavutamine ELis – ülemaailmse konkurentsivõime vältimatu tingimus?” eesmärk on tekitada 
arutelu Euroopa Parlamendi liikmete vahel Euroopa ja riikide tasandil ELi poliitikate 
eesmärkide, sealhulgas majanduse ülemaailmse konkurentsivõime parandamise eesmärgi 
saavutamiseks vastuvõetud meetmete vastastikuse sõltuvuse ja täiendavuse üle. Raportiga 
üritatakse pakkuda raamistikku, milles rõhutatakse ühtekuuluvuspoliitika integreerivat rolli 
ning selle panust ELi ülemaailmse konkurentsivõime suurendamisel.

Raportööri arvamus

Ülemaailmne ja Euroopa kontekst on lükanud piirkonnad esirinda seoses neid tabanud 
probleemidega, olgu nende põhjuseks kliimamuutus, rahvastiku vananemine, sotsiaalne ränne 
või energia, või probleemid, mille põhjuseks on majandus- ja rahanduskriis, mille tagajärgi on 
tunda ka kohalikul tasandil.

Raportöör on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika on ELi kõige olulisem poliitika, mis 
võimaldab piirkondadel nende probleemidega parimal viisil toime tulla ning seega aidata 
kaasa ELi ülemaailmse konkurentsivõime tõstmisele:

- tagades kõigile ELi kodanikele sarnased elustandardid ning
- toetades arengut, kasutades ära kohalikku ja piirkondlikku omapära, tekitades sellega 

lisandväärtust ja majanduslikku tootlikkust.

Ühtekuuluvuspoliitika on aidanud palju kaasa Lissaboni lepingu eesmärkide täitmisele, kuid 
selleks et kinnistada saavutatud tulemused ja nende oodatavat mõju, tuleks raportööri arvates 
jätkata investeerimist kõigisse erinevatesse infrastruktuuridesse, millest saaks majanduse 
konkurentsivõime tõstmise alus.
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Infrastruktuur – ülemaailmse konkurentsivõime tõstmise keskne tegur

Infrastruktuur on üks peamisi alustalasid, mida rahvusvahelisel tasandil majandusliku 
konkurentsivõime määramisel hinnatakse, selle abil on võimalik nullida vahemaade mõju ja 
tagada investeeringute ja tööjõu liikuvus.

ELi 2020. aasta strateegia eesmärgid konkurentsivõimelise, sidusa ja keskkonnasäästliku 
majanduse osas on võimalik saavutada infrastruktuuri uuendamise ja vastastikuse sidumise 
abil ning toetades investeerimiskavasid ja arendusprojekte, mis on kooskõlas iga piirkonna 
eriomadustega. Sellist lähenemisviisi saab reaalselt rakendada, kui kasutatakse innovatiivseid 
meetodeid ja vahendeid.

Raportöör peab territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamist äärmiselt oluliseks, sest see toimib 
territoriaalsel tasandil, mille puhul on näha, mil määral:

- järgiti regionaalarengu protsessi kavandamisel iga piirkonna vajadusi ja konkreetset 
potentsiaali;

- said osalevad partnerid kasutada piisaval hulgal institutsionaalseid vahendeid, et 
tagada ELi fondide kasutamise optimaalseim tempo;

- on ELi pakutav tugi pikaajaline tugi, mis toetub ELi rahastatud projektide 
rakendamise kaudu saadud tulemustele ja mis tagab jätkusuutlikkuse.

Erinevused detsentraliseerimise tasemete vahel ja valitsemise mitmetasandilised süsteemid 
tekitavad olukordi, mis on kõige paremini nähtavad kohalikul ja piirkondlikul tasandil, ja selle 
tagamine, et ühiskondlikult rahastatud meetmed – las Euroopa või riigi tasandil – täiendavad 
üksteist, vältides samas rahastamise kattumist, on tõelised väljakutsed, millega on vaja 
tegeleda kohalikul tasandil.

Erinevate valitsemistasandite, tegevusvaldkondade ja sekkumisviiside vahel on vaja tagada 
horisontaalne ja vertikaalne kooskõlastamine. Selleks et tagada ühised arengustandardid 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse abil, eelkõige piirialadel, oleks vaja:

- kvaliteetset programmitööd, mille aluseks oleks kõigi asjassepuutuvate tasandite ja 
sektorite sidusrühmade kaasatus;

- asjassepuutuva ja ühtlustatud statistika ja näitajate kasutamist nii programmitöö kui ka 
rakendamise etappidel;

- võtta kasutusele järelevalvesüsteem, mis on koostatud just nii, et oleks võimalik 
jälgida ja analüüsida tervet rida näitajaid ja toimeid;

- hinnangute tulemuste levitamist valitsemise ja piirkondliku tegevuse kõigil tasanditel.

Võttes arvesse asjaolu, et struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond on peamised 
rahastamisvahendid, mis toetavad arengueesmärkide saavutamist piirkondlikul tasandil, oleks 
soovitav viia maksimumini nende tekitatav lisandväärtus, kasutades selleks järgmist:

- toetada kohaliku ja piirkondliku tasandi ametiasutuste pingutusi haldussuutlikkuse 
arendamisel, kui on olemas tõestatud vajadus planeerimisspetsialistide ja kvaliteedi 
järele. Liikmesriigid ja komisjon peavad tagama kvaliteetse tehnilise abi ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse rakendamist tuleb kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil toetada;

- lihtsustada struktuuri- ja ühtekuuluvusvahendite eraldamise menetlusi;
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- arendada avaliku ja erasektori partnerluseks raamistik, et sellest saaks piirkondadele 
tõsiseltvõetav ja realistlik alternatiiv.

On veel mitmeid liikmesriike, milles hoolimata sellest, et avaliku ja erasektori partnerluses 
nähakse alternatiivi, ei ole kohalikul tasandil piisavalt selget õiguslikku raamistikku ega 
oskusteavet, et seda meetodit ka kasutada. Oleks vaja, et näiteks EIP pakuks ametiasutustele 
nõutavat tehnilist abi selliste partnerluste sõlmimiseks.

Nende kõikide punktidega tuleb arvestada, nii et järgmisel programmitöö perioodil saaksid 
piirkonnad ELi 2020. aasta eesmärkide raames anda oma panuse jätkusuutlikkusse arengusse 
ja tagada tavapäraste elustandardite täitmise.

Pärast 2013. aastast peab ühtekuuluvuspoliitikast saama keskne poliitika seoses oma otsustava 
rolliga arenguga seotud ebaühtluse vähendamisel Euroopa piirkondade vahel. On tõsi, et 
majandus- ja finantskriisi pealetung võib kaasa tuua mõningaid muutusi, kuid mõistlikkuse ja 
paindlikkuse abil on võimalik rahuldada piirkondade erinevaid vajadusi. See on üks põhjus, 
miks raportöör peab vajalikuks kolmepoolse lepingu/kohustuse sõlmimist komisjoni, 
liikmesriikide ja piirkonna vahel, milles sätestatakse selgelt kõigi roll seatud eesmärkide 
saavutamisel.

Piirkondliku tasandi poliitika ja meetmed jätkavad teadusuuringute, arengu ja innovatsiooni 
toetamist ning sellise hariduse ja oskuste arendamist, mis on vajalikud kaasava tööturu 
tagamiseks. Ühtlase tasemega arengu ning juurdepääsu tagamine peamistele 
infrastruktuuridele ja kvaliteetsetele teenustele suurendab võimet lahendada raskeid 
probleeme. Võime reageerida globaliseerumisele aitab kaasa ülemaailmse majandusliku 
konkurentsivõime parandamisele.

Teadusuuringute, arengu ja innovatsiooniga seotud projektidele suunatud Euroopa ja riiklike 
rahaliste ressursside kasutamine ei ole ühtlane, mis tähendab seda, et on olemas vajadus 
suurendada haldussuutlikkust piirkondlikul tasandil, nii et praegustele probleemidele saaks 
leida uudseid lahendusi.

Raportöör on seisukohal, et kui eesmärgid on saavutatud, tagades infrastruktuuri ja 
kvaliteetsete teenuste abil samaväärsel tasemel elukvaliteedi, võivad piirkonnad keskenduda 
meetmetele, mille eesmärk on arendada kohalikku majanduspotentsiaali, mille oluline osa on 
kohaliku tasandi teadusuuringute, arengu- ja innovatsioonipoliitika ja asjakohase piirkondliku 
infrastruktuuri arendamine.


