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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

2010. aasta aruande kohta, mis käsitleb ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013. aasta 
programmide rakendamist
(2010/2139(INI))

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse komisjoni 31. märtsi 2010. aasta teatist „Ühtekuuluvuspoliitika: 2010. aasta 
strateegiaaruanne 2007.–2013. aasta programmide rakendamise kohta” 
(KOM(2010)0110);

– võttes arvesse komisjoni talituste 31. märtsi 2010. aasta töödokumenti, mis lisati 
komisjoni 31. märtsi 2010. aasta teatisele „Ühtekuuluvuspoliitika: 2010. aasta 
strateegiaaruanne 2007.–2013. aasta programmide rakendamise kohta” (SEK(2010)0360);

– võttes arvesse komisjoni talituste 25. oktoobri 2010. aasta töödokumenti 
„Ühtekuuluvuspoliitika: majanduskriisile reageerimine”, Euroopa majanduse taastamise 
kava toetuseks võetud ühtekuuluvuspoliitiliste meetmete rakendamise hinnang 
(SEK(2010)1291);

– 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 nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta otsust ühenduse ühtekuuluvuspoliitika 
strateegiliste suuniste kohta (2006/702/EÜ)2;

– võttes arvesse oma 24. märtsi 2009. aasta resolutsiooni struktuurifondide määruse 
rakendamise kohta 2007–2013 ning riiklikke ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja 
rakenduskavu käsitlevate läbirääkimiste tulemuste kohta3;

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni määrusega (EÜ) nr 1080/2006 (mis 
käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi) teadus- ja uuendustegevuseks ning 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi raames 
teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks eraldatud vahendite koostoime rakendamise 
kohta linnades ja piirkondades, samuti liikmesriikides ja liidus4;

– võttes arvesse komisjoni 28. veebruari 2007. aasta teabedokumenti nr 1 „Prioriteetide 
kindlaksmääramine” (COCOF/2007/0012/00);

– võttes arvesse komisjoni 18. mai 2009. aasta kirjalikku teavet „Liikmesriikide 2009. aasta 
strateegiaaruannete soovituslik struktuur” (COCOF 09/0018/01);

                                               
1 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25–78.
2 ELT L 291, 21.10.2006, lk 11–32.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0165.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0189.
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– võttes arvesse nõukogu järeldusi ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamist 
käsitleva komisjoni 2010. aasta strateegilise aruande kohta, mis võeti vastu välisasjade 
nõukogu istungil 14. juunil 2010;

– võttes arvesse Regioonide Komitee 1.–2. detsembri 2010. aasta arvamust teemal 
„Ühtekuuluvuspoliitika: 2010. aasta strateegiaaruanne 2007.–2013. aasta programmide 
rakendamise kohta” (CdR 159/2010);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni, tööhõive- ja
sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 174 kohaselt selleks, et edendada 
oma igakülgset harmoonilist arengut, töötab liit välja ja rakendab meetmeid 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks;

B. arvestades, et nõukogu määruses (EÜ) nr 1083/2006 (edaspidi: üldmäärus), ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika strateegilistes suunistes (edaspidi: strateegilised suunised), riiklikus 
strateegilises raamistikus ning rakenduskavades kehtestatakse ja rõhutatakse 
ühtekuuluvuspoliitika strateegilist mõõdet, mis tagab kooskõla Euroopa Liidu 
prioriteetidega; 

C. arvestades, et strateegiaaruannete koostamine kujutab endast ühtekuuluvuspoliitikas uut 
nähtust, mis võeti kasutusele käesoleval programmiperioodil vastavalt üldmäärusele, 
mille kohaselt aruanded on vahend kontrollimaks strateegiliste suuniste rakendamist, 
mille eesmärgiks on viia ühtekuuluvuspoliitika strateegiline sisu kooskõlla ühenduse 
prioriteetidega ja soodustada sellega läbipaistvust ja vastutust;

D. arvestades, et vahendite eraldamisel Lissaboni eesmärkideks määrati kindlaks 
kokkulepitud 86 prioriteetkava allrühmad, mis on majanduskasvu ja tööhõive Lissaboni 
tegevuskava prioriteedid, ning arvestades, et lähenemiseesmärgi piirkondade jaoks 
määrati kindlaks 47 prioriteetset teemat, millest saavad toetatavad prioriteetsed projektid, 
sellal kui piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi piirkondades määrati 
kindlaks ainult 33 prioriteetset teemat;

E. arvestades, et liikmesriikide 2009. aasta strateegiaaruannete koostamisel leppisid 
komisjon ja liikmesriigid kokku, et vahetavad andmeid vaid prioriteetsete teemade kohta 
eesmärgi kaupa, kehtestades andmetest väljavõtte tegemise kuupäevaks 30. septembri 
2009;

F. arvestades, et Euroopa piirkondade vahel valitseb jätkuvalt silmatorkav majanduslik, 
sotsiaalne ja keskkonnaalane ebavõrdsus, mis on ühest küljest kahe viimase laienemise 
loomulik tagajärg ning teisalt üleilmse finants- ja majanduskriisi otsene mõju, isegi kui 
nimetatud ebavõrdsus on möödunud kümnendi jooksul vähenenud tänu 
ühtekuuluvuspoliitika aktiivsele panusele;
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G. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa majanduse taastamise kava võtmeosis, 
mis võimaldab mõista struktuurifondide kui majandusliku stiimuli olulisust eelkõige 
väikeettevõtjatele, kestlikkusele ja energiatõhususele, ning arvestades, et komisjonil 
paluti esitada 2010. aastal aruanne Euroopa kriisiohje raames võetud meetmete 
kasutuselevõtu kohta,

1. tunnustab liikmesriikide jõupingutusi oma esimeste strateegiaaruannete koostamisel, mis 
on osutunud rakendamise kohta käiva teabe väärtuslikuks allikaks;

2. juhib tähelepanu, et võrdlevanalüüsi tegemisel tuleks võtta arvesse asjaolu, et viis 
liikmesriiki tegid andmete väljavõtte hilisema ning üks liikmesriik varasema kuupäeva 
seisuga; on seisukohal, et iga liikmesriigi edusamme on asjakohasem võrrelda ELi 
keskmiste näitajatega;

3. on seisukohal, et rahaliste vahendite eraldamise läbipaistvus soodustab õiget rakendamist 
ning on üks võtmetingimus ühtekuuluvuspoliitika üldeesmärkide saavutamiseks ja vajab 
seetõttu tugevdamist; väljendab seisukohta, et ühenduse suuuniste kehtestamine ja uue 
vahendi, st strateegiaaruannete kasutuselevõtmine on suurendanud vastutust poliitika 
eesmärkide saavutamisel;

Rakendamine

4. märgib, et aruannetes kajastatud väljavalitud projektide rahaline maht on 93,4 miljardit 
eurot, mis moodustab 27,1 % käesoleval ajavahemikul kättesaadavatest ELi vahenditest, 
ning et nimetatud keskmine määr kehtib nii kolme ühtekuuluvuspoliitika eesmärgi puhul 
kui ka Lissaboni prioriteetidega seotud projektide valikul ning ühenduse strateegiliste 
suuniste rakendamise edusammude kohta; rõhutab, et nii liikmesriikide lõikes kui 
teemade kaupa on rakendamine edenenud väga erinevalt – üheksa liikmesriigi puhul oli 
projektivaliku kogumäär üle 40% ja nelja liikmesriigi puhul jäi see alla 20%;

5. märgib rahulolevalt, et aruannete kohaselt on Lissaboni prioriteetidega seotud 
projektidele kokku eraldatud 63 miljardit eurot, ning et Lissaboni prioriteetidega seotud 
projektide valimine toimub samas tempos või isegi pisut kiiremini kui projektide valik 
muude meetmete jaoks; 

6. märgib, et ühenduse strateegiliste suuniste teemade puhul on edukaim territoriaalse 
mõõtme teema (30%) ja üle keskmise on „Teadmiste ja uuendustegevuse edendamine 
majanduskasvu huvides”, kuid kaks suunist jäävad alla 27,1%, ning et projektivaliku 
määr on Lissaboni prioriteetidega seotud projektide puhul üle keskmise nii 
lähenemiseesmärgi kui piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames, kuid 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi puhul ulatub vaid 20,5%-ni; väljendab kahetsust, 
et kuna kõigi liikmeriikide programmide väljundite ja tulemuste näitajaid ei ole, on 
strateegiaaruandes esitatud poliitika tulemuste analüüs oluliselt piiratud;

7. väljendab kahetsust projektide valikul esinenud viivituste üle sellistes strateegiliselt 
tähtsates valdkondades nagu raudteesektor, teatavad energeetika- ja 
keskkonnainvesteeringud, digitaalmajandus, sotsiaalne kaasatus, juhtimine ja suutlikkuse 
tõstmine, ning nõuab nimetatud viivituste põhjuste põhjalikku analüüsi; toonitab teisalt 
Euroopa territoriaalse koostöö programmide raames kulgevate keskkonnaprojektide 
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suuremat toetuste kasutamisvõimet ning juhib tähelepanu koostöö selgelt väljenduvale 
lisandväärtusele;

Rakendamisega seotud probleemid

8. rõhutab, et mõnedes valdkondades takistab projektide tõhusat valikut ja rakendamist 
asjakohaste eeltingimuste puudumine, sealhulgas selgete riiklike prioriteetide puudumine 
teatavates sekkumisvaldkondades, ELi õigusaktide hiline liikmesriigi õigusesse 
ülevõtmine ning institutsionaalse ja haldussuutlikkuse vähesus;

9. tuletab kahetsusega meelde, et olulist viivitust poliitika rakendamisel põhjustavad 
peamiselt järgmised tegurid: mitmeaastase finantsraamistiku ja poliitikat käsitlevate 
õigusaktide pakme üle peetavate läbirääkimiste hiline lõpuleviimine, mille tagajärjeks on 
riiklike strateegiate ja rakenduskavade hiline täitmine, muudatused finantskontrolli 
eeskirjades, käesoleva programmiperioodi kattumine ajavahemiku 2000–2006 kontode 
sulgemisega ning riiklikuks kaasfinantseerimiseks kasutada olevate riigieelarveliste 
vahendite vähesus;

10. mõistab hukka asjaolu, et kuigi strateegiaaruanne peaks tõstma esile struktuurifondidest 
kaasrahastatud programmide panuse ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide rakendamisse, ei 
sisalda aruanne põhjalikke andmeid piirkondlike erinevuste kohta aastani 2009;

Majanduskriisile reageerimine

11. tunneb heameelt, et on avaldatud komisjoni talituste töödokument 
„Ühtekuuluvuspoliitika: majanduskriisile reageerimine”, Euroopa majanduse taastamise 
kava toetuseks võetud ühtekuuluvuspoliitiliste meetmete rakendamise hinnang; rõhutab, 
et see hinnang põhineb ennekõike riiklikes strateegiaaruannetes sisalduval teabel;

12. märgib, et kehtiv ühtekuuluvuspoliitika raamistik võimaldab sotsiaalmajandusliku 
keskkonna kiirele halvenemisele paindlikult ja asjakohaselt reageerida; rõhutab, et 
liikmesriigid pidasid oluliseks seda, et kriisimeetmeid oli võimalik kujundada vastavalt 
nende konkreetsetele vajadustele;

13. võtab teadmiseks, et Euroopa majanduse taastamise kava raames võetud konkreetsete 
ühtekuuluvuspoliitikaga seotud meetmete kogumõju hindamine on keeruline, ning 
avaldab kahetsust, et hinnangus saab seetõttu vaid piiratult selgitada riiklikul tasandil 
toodud konkreetseid näiteid; kiidab siiski heaks aruandes esitatud heade tavade analüüsi 
ja esimesed järeldused;

Koostoime loomine ja regionaalpoliitika vahendite valdkondliku hajutamise vältimine

14. jagab 2010. aasta strateegilist aruannet käsitlevates nõukogu järeldustes väljendatud 
seisukohta tegeliku lisandväärtuse kohta, mida annab Euroopa Regionaalarengu Fondile 
(ERF), Euroopa Sotsiaalfondile (ESF) ja Ühtekuuluvusfondile ette nähtud ühtne 
strateegiline lähenemine ning ühised rakenduseeskirjad; rõhutab samuti kriisijärgses 
ajajärgus tekkinud vajadust konsolideerida riiklikud eelarved ning suurendada koostoimet 
ja kõigi kättesaadavate rahastamisallikate (EL, riiklikud, EIP vahendid) mõju tõhusa 
kooskõlastamise abil;
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15. toonitab eelkõige ERFi ja ESFi vahelise suurema koostoime lisandväärtust, sest 
kogemused näitavad selgelt, et ESFi poolt rahastatud programmide edukas toimimine on 
väga vajalik, et võimalikult tõhustada ERFi-poolset majandusmeetmete rahastamist;

Järelevalve ja hindamine

16. märgib, et järelevalve ja hindamise abil tuleks ergutada varem tehtust õppimist ning koos 
finantskontrolliga peaksid need meetmed olema stiimuliks tulemuste parandamisel;

17. kahetseb, et ainult 19 liikmesriiki esitasid teavet põhinäitajate kohta ning seetõttu on 
praegusel etapil võimatu saada esmast ja selget, kogu ELi hõlmavat ülevaadet meetmete 
kohapealsest mõjust; julgustab tungivalt liikmesriike kasutama põhinäitajaid strateegilise 
aruandluse järgmises voorus ajavahemikus 2012–2013;

18. palub komisjonil tõhustada liikmesriikide edusammude jälgimise sidusust ja kvaliteeti, 
muutes kohustuslikuks põhinäitajate miinimumkogumi kasutamise järgmise 
programmiperioodi riiklikes strateegiaaruannetes, eesmärgiga lihtsustada võrdlemist, 
ning esitades üksikasjalikumaid suuniseid;

Head tavad

19. on seisukohal, et poliitika rakendamise häid tavasid tuleb rõhutada ja edendada, et 
suurendada tõhusust ja vältida vanade vigade kordamist;

20. julgustab järgima riikliku aruandluse häid tavasid nagu põhinäitajate kasutamine, 
väljunditest ja tulemustest teatamine, riiklike poliitikameetmete ja ELi poliitikameetmete 
koostoimest teavitamine, sidusrühmadega peetavate avalike arutelude ja 
konsultatsioonide korraldamine, aruande esitamine riigi parlamendile arvamuse 
saamiseks ning aruande avaldamine valitsuse veebisaidil, sest need tavad muudavad 
aruandluse kvaliteetsemaks ja suurendavad sidusrühmade otsustusõigust liikmesriikides;

Järeldused ja soovitused

21. on kindlalt veendunud, et hea juhtimistava Euroopa, riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil 
paneb aluse otsustamisprotsessi kvaliteedi tagamisele, strateegilisele kavandamisele ning 
ühtekuuluvuspoliitika edukale ja tõhusale rakendamisele; ergutab komisjoni ja 
liikmesriike tugevdama mitmetasandilist juhtimist vastavalt aluslepingutele ja partnerluse 
põhimõttele;

22. on veendunud, et sätete ja menetluste lihtsustamine nii ELi kui riiklikul tasandil peaks 
jätkuma ilma toetuse saajatele suuri raskusi tekitamata, ning see peaks kaasa aitama 
tõhususe suurendamisele; avaldab kahetsust, et liigse bürokraatia, liiga keerukate 
eeskirjade ja ühtlustamata menetluste tõttu jääb palju rahalisi vahendeid kasutamata;

23. ergutab liikmesriike tõstma suutlikkust ja eelkõige tagama projektide kaasrahastamise 
riikide osamaksetega ja finantskorralduse kaudu, et suurendada vahendite 
kasutamisvõimet ja vältida edasist viivitamist investeerimisel;

24. rõhutab, et 2013. aasta strateegiline aruanne peaks olema tulemuspõhine ja keskenduma 
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rohkem ühtekuuluvuspoliitika programmide väljundite, tulemuste, varajase mõju ning 
tõhususe kvalitatiivsele analüüsile kui liigsete statistiliste andmete esitamisele;

25. kutsub kõiki ELi institutsioone ja liikmesriike hõlbustama võtmedokumentide, sealhulgas 
mitmeaastase finantsraamistiku ja määruste kiiremat vastuvõtmist järgmises 
läbirääkimiste voorus, et ületada järgmise programmiperioodi alguses esineda võivad 
käivitusraskused;

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

Sissejuhatus

Rakendusraportites analüüsitakse ELi õigusaktide siseriiklikku õigusesse ülevõtmist ning 
nende rakendamist ja jõustamist liikmesriikides. Ühtekuuluvuspoliitika puhul koosneb 
õiguslik raamistik vahetult kohaldatavatest määrustest. 
Pärast komisjoni teatise „Ühtekuuluvuspoliitika: 2010. aasta strateegiaaruanne 2007.–2013. 
aasta programmide rakendamise kohta” avaldamist saab Euroopa Parlament rakenduskavade 
rakendamisprotsessi lõpuks esimest korda tõeliselt analüüsida.

Seega analüüsitakse käesolevas raportis, kas liikmesriigid kohaldavad õigusakte 
nõuetekohaselt, ja seda, kuidas liikmesriigid on ühenduse strateegilisi suuniseid mõistnud ja 
järginud oma riiklike strateegiliste raamistike ja rakenduskavade rakendamisel. 

Raport on koostatud peamiselt järgmise kahe dokumendi alusel: komisjoni teatis Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale pealkirjaga „Ühtekuuluvuspoliitika: 2010. aasta 
strateegiaaruanne 2007.–2013. aasta programmide rakendamise kohta” (edaspidi: strateegiline 
rakendamisaruanne) ja teatisele lisatud komisjoni talituste töödokument.

Üldine taust 

Strateegiaaruannete koostamine kujutab endast ühtekuuluvuspoliitikas uut nähtust, mis võeti 
kasutusele käesoleval programmiperioodil vastavalt üldmäärusele, mille kohaselt aruanded on 
vahend kontrollimaks strateegiliste suuniste rakendamist. Nende koostamise eesmärk 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 (üldmäärus) põhjenduses 36 sätestatu kohaselt on viia 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiline sisu kooskõlla ühenduse prioriteetidega ja soodustada 
sellega läbipaistvust.

Sama määruse artikli 29 lõige 2 ning artikli 30 lõiked 1 ja 2 annavad strateegiaaruannete 
koostamisele õigusliku aluse. Kõnealuse määruse kohaselt nõuti liikmesriikidelt esimeste 
riiklike strateegiaaruannete esitamist hiljemalt 2009. aasta lõpuks. Strateegilises 
rakendamisaruandes esitatud andmed põhinevad asjaomastel riiklikel strateegiaaruannetel.

Peamised hinnangud 

Programmide rakendamine

Esmalt tuleb märkida, et komisjon ja liikmesriigid leppisid kokku, et vahetavad liikmesriikide 
2009. aasta strateegiaaruannete koostamisel andmeid, mille väljavõtete kuupäev on 30.
september 2009, kuid mõned liikmesriigid tegid andmete väljavõtteid muudel kuupäevadel. 
Seetõttu tuleb võrdlevanalüüsi tegemisel võtta arvesse mitmekuulist erinevust, sest see võib 
mõjutada konkreetsele sektorile määratavate eraldiste suurust. 

Aruannetes kajastatud väljavalitud projektide rahaline maht on 93,4 miljardit eurot, mis 
moodustab 27,1 % sellel ajavahemikul kättesaadavatest ELi vahenditest. Nimetatud keskmine 
määr kehtib nii kolme ühtekuuluvuspoliitika eesmärgi puhul kui ka Lissaboni prioriteetidega 
seotud projektide valikul ning ühenduse strateegiliste suuniste rakendamise edusammude 
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kohta. Aruannete kohaselt on Lissaboni prioriteetidega seotud projektidele kokku eraldatud 63 
miljardit eurot, ning Lissaboni prioriteetidega seotud projektide valimine toimub samas 
tempos või isegi pisut kiiremini kui projektide valik muude meetmete jaoks.

Liikmesriikide arengu eespool toodud keskmist määra võib pidada mõistlikuks, võttes arvesse 
üleilmse kriisi poolt 2008.–2009. aastal põhjustatud sotsiaalmajandusliku olukorra tõsist 
halvenemist ning samuti ajavahemikuks 2007.–2013. suunatud poliitika reformi, kuna 
mõlemad mainitud tegurid mõjutavad tugevalt rakendamist. 

Samas on kriis tõestanud struktuurifondide olulisust; eelkõige Euroopa Sotsiaalfond osutus 
väga kasulikuks paljudes piirkondades ette tulnud heidutavate ülesannete lahendamisel. Seda 
tõendab Euroopa majanduse taastamise kava toetuseks võetud ühtekuuluvuspoliitiliste 
meetmete rakendamise hinnang (komisjoni talituste töödokument „Ühtekuuluvuspoliitika: 
majanduskriisile reageerimine”), mis põhineb ennekõike riiklikes strateegiaaruannetes 
sisalduval teabel.

Vähem arenenud ja kõrgelt arenenud ELi piirkondade vahel on mitmes valdkonnas jätkuvalt 
silmnähtav lõhe, ja nii liikmesriikide lõikes kui teemade kaupa on rakendamine edenenud 
väga erinevalt – üheksa liikmesriigi puhul oli projektivaliku kogumäär üle 40% ja nelja 
liikmesriigi puhul jäi see alla 20%. Mahajäänud piirkonnad vajavad jätkuvalt abi 
sotsiaalmajanduslike raskustega toime tulemisel. 

Raportööri hinnangul esineb teatavates strateegilistes valdkondades projektide valikul eriti 
olulisi viivitusi. Erilist muret tekitavad valdkonnad, milles tuleks läbi viia põhjuste 
süvaanalüüs, on järgmised: raudteesektor, teatavad energeetika- ja keskkonnainvesteeringud, 
digitaalmajandus, sotsiaalne kaasatus, juhtimine ja suutlikkuse tõstmine. 

Seetõttu on vaja teha täiendavaid jõupingutusi selleks, et vältida põhjendamatuid viivitusi, 
parandada rakendamise tulemusi ning tagada rangem finantsdistsipliin. Teisalt toonitab 
raportöör Euroopa territoriaalse koostöö programmide raames kulgevate keskkonnaprojektide 
suuremat toetuste kasutamisvõimet, kuna see on edasiminek, mis näitab piiriülese, riikide- ja 
piirkondadevahelise koostöö selgelt väljenduvat lisandväärtust. 

Strateegiaaruannete koostamine

Strateegiaaruannete koostamine annab õigeaegset tunnistust rakendamise edasiminekust ELi 
27 liikmesriigi lõikes, olles aluseks kõrgetasemelisele arutelule, vastastikusele 
eksperdihinnangule, varem tehtust õppimisele ning ergutades parandama tulemusi. 

Silma on jäänud mõned olulised kitsaskohad. Näiteks, ainult 19 liikmesriiki esitasid teavet 
põhinäitajate kohta. Seetõttu on praegusel etapil võimatu saada esmast ja selget, kogu ELi 
hõlmavat ülevaadet meetmete kohapealsest mõjust. Raportöör on seisukohal, et liikmesriigid 
peaksid kasutama põhinäitajaid strateegilise aruandluse järgmises voorus ajavahemikus 2012–
2013, et lihtsustada võrdlemist ELi lõikes. Selleks, et tõhustada edusammude jälgimise 
sidusust ja kvaliteeti, peaksid liikmesriigid oma aruannete koostamisel viima 
ühtekuuluvuspoliitika strateegilise sisu kooskõlla ühenduse prioriteetidega, ning komisjon 
peaks esitama üksikasjalikumaid suuniseid, et muuta strateegiaaruannete koostamist 
kvaliteetsemaks. 
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Strateegiaaruanded peaksid suurendama vastutust avalikkuse ees meetmete eesmärkide 
saavutamisel, seetõttu vajavad tulemused rohkem avalikustamist. Lisaks tuleks edendada 
kogemuste vahetamist, et liikmesriigid saaksid kasu headest tavadest, mille järgimine on 
andnud positiivseid tulemusi. Raportöör roovib rõhutada järgmisi häid tavasid, mis muudavad 
aruandluse kvaliteetsemaks ja suurendavad sidusrühmade otsustusõigust liikmesriikides: 

 põhinäitajate kasutamine; 
 väljunditest ja tulemustest teatamine; 
 riiklike poliitikameetmete ja ELi poliitikameetmete koostoimest teavitamine; 
 sidusrühmadega peetavate avalike arutelude ja konsultatsioonide korraldamine; 
 aruande esitamine riigi parlamendile arvamuse saamiseks ning aruande avaldamine 

valitsuse veebisaidil. 

Raportööri kaalutlused ja soovitused 

Ühtekuuluvuspoliitika olulisust tõestab jätkuvalt selle märgatav panus sotsiaalmajandusliku 
keskkonna parandamisse. Liikmesriigid suhtuvad uutesse nõudmistesse positiivselt ja 
täidavad edukalt ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, mida tõendavad riiklikes aruannetes toodud 
andmed ja arvud, kuigi riikide ja piirkondade lõikes on tase olemuselt ebaühtlane. 
Ühtekuuluvuspoliitika on siiski pikaajaline mehhanism ja suuremat osa tulemusi on oodata 
programmiperioodi hilisemas etapis. Ajavahemiku 2007–2013 programmiperioodist saab 
täieliku ettekujutuse alles 2015. aastal, kaks aastat pärast teist strateegilist aruannet, kuna 
mõni liikmesriik võib talle eraldatud vahendeid kasutada veel kahe aasta jooksul pärast 2013. 
aastat.

Raportöör juhib tähelepanu asjaolule, et mõnes valdkonnas takistavad tõhusat projektide 
valikut ja rakendamist mitmed tegurid, nagu mitmeaastase finantsraamistiku ja poliitikat 
käsitlevate õigusaktide pakme üle peetavate läbirääkimiste hiline lõpuleviimine, mille 
tagajärjeks on riiklike strateegiate ja rakenduskavade hiline täitmine, muudatused 
finantskontrolli eeskirjades, riiklikuks kaasfinantseerimiseks kasutada olevate riigieelarveliste 
vahendite vähesus ning selgete riiklike prioriteetide puudumine teatavates 
sekkumisvaldkondades ja institutsionaalse haldussuutlikkuse vähesus. Neid tegureid tuleb 
viivitamata käsitleda nii ELi kui liikmesriikide tasandil. On soovitav, et liikmesriigid 
kiirendaksid ja lihtsustaksid struktuurifondide kohapealset kasutust ning võtaksid eelkõige 
parandusmeetmeid nõrkade tulemustega valdkondades, et vältida kokkulepitud tulemuste 
hilinemist. 

Ühtekuuluvuspoliitika üldeesmärkide täitmise võtmetingimusteks on loomulikult korralik 
finantsdistsipliin ja vahendite eraldamise läbipaistvus. Strateegiaaruannete koostamine kui uus 
vahend võib kaasa aidata vastutuse suurendamisele poliitika eesmärkide saavutamisel. Veel 
üks oluline teema otsustamisprotsessi kvaliteedi tagamisel, strateegilisel kavandamisel ning 
ühtekuuluvuspoliitika edukal ja tõhusal rakendamisel on avaliku halduse tõhusus. Seetõttu 
tuleb tugevdada head juhtimistava Euroopa, riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil vastavalt 
aluslepingutele ja partnerluse põhimõttele. Äärmiselt oluline on lihtsustada 
ühtekuuluvuspoliitika juhtimist ja rakendamist, sest on väga ebasoovitav, et rahalised 
vahendid jääksid kasutamata liigse bürokraatia ning koormavate eeskirjade ja menetluste 
tõttu.
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Seda arvesse võttes on võimalik suunatud suutlikkuse tõstmise abil suurendada rahaliste 
vahendite kasutamisvõimet, võttes samas kasutusele kõik asjakohased riiklikud vahendid, et 
saada struktuurifondidest kätte kaasrahastamiseks kasutada olevad summad. 
Finantskorralduse vahenditest võib samuti vajalikku abi saada.

Kokkuvõttes on ühtekuuluvuspoliitika eesmärk Euroopa piirkondade arengutaseme erinevuste 
vähendamine, kaasajastamise ja kestliku arengu hõlbustamine ning Euroopas valitseva 
solidaarsuse väljendamine. Sellisena on ühtekuuluvuspoliitika osutunud Euroopa 
integratsiooni edenemise oluliseks vahendiks, luues samas kõigi Euroopa 
poliitikavaldkondade tugeva koostoime. Tegelikkus näitab, et Euroopa piirkondade vahel 
valitseb jätkuvalt silmatorkav majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnaalane ebavõrdsus. Osa 
sellest ebavõrdsusest tuleneb kahest viimasest laienemisest (st ajalooliselt ja majanduslikult 
ebasoodsas olukorras olevate riikide liitumisest), osaliselt on ebavõrdsust süvendanud 
üleilmse finants- ja majanduskriisi otsesed tagajärjed. 

Tulevase, ajavahemikuks 2014–2020 ette nähtud ühtekuuluvuspoliitika ülesehitus saab olema 
järgmiste aastate poliitiliste arutelude keskmes. On oht, et Lissaboni strateegia puudused 
võivad korduda Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamisel. Raportöör kordab, et järgmise 
programmiperioodi algavate läbirääkimiste kontekstis peaks ühtekuuluvuspoliitika jätkuvalt 
hõlmama kõiki Euroopa piirkondi ja ühiskonnaprobleeme, aidates vaesematel piirkondadel 
teistele järele jõuda ning võimaldades arukat, kestlikku ja kaasavat majanduskasvu. Raportöör 
on lisaks veendunud, et püsiva territoriaalse ebavõrdsuse ja pikaleveninud kriisi tingimustes 
on tugev ja hästi rahastatud ELi regionaalpoliitika sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse saavutamise vältimatu tingimus, seetõttu ei tohi ühtekuuluvuspoliitikale 
eraldatavaid eelarvelisi vahendeid järgmisel programmiperioodil mingil juhul vähendada.


