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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

Euroopa Komisjoni viienda ühtekuuluvusaruande kohta ja ühtekuuluvuspoliitika 
strateegia kohta pärast 2013. aastat
(2011/2035(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2010. aasta teatist „Majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: ühtekuuluvuspoliitika 
tulevik” (KOM(2010) 0642) (edaspidi „järeldused”);

– võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2010. aasta viiendat ühtekuuluvusaruannet 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta: ühtekuuluvuspoliitika 
tulevik (edaspidi „viies ühtekuuluvusaruanne”);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle XVIII jaotist;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/19991;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1081/2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1784/19992;

– võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse 
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta3;

– võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1084/2006, millega 
asutatakse Ühtekuuluvusfond ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1164/944;

– võttes arvesse nõukogu 17. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse 
ühinemiseelse abi rahastamisvahend5;

– võttes arvesse oma 24. aprilli 2007. aasta resolutsiooni tulevaste laienemiste mõju kohta 
ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele6,

– võttes arvesse oma 24. märtsi 2009. aasta resolutsiooni territoriaalset ühtekuuluvust 
käsitleva rohelise raamatu ja ühtekuuluvuspoliitika tulevase reformi üle toimuva 

                                               
1 ELT L 210, 31.7.2006, lk 1-11.
2 ELT L 210, 31.7.2006, lk 12-18.
3 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.
4 ELT L 210, 31.7.2006, lk 79-81.
5 ELT L 210, 31.7.2006, lk 82-93.
6 ELT C 74 E, 20.3.2008, lk 275.
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mõttevahetuse hetkeseisu kohta1;

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ühtekuuluvuspoliitika panuse kohta 
Lissaboni strateegia ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse2;

– võttes arvesse oma 7. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni ELi ühtekuuluvus- ja 
regionaalpoliitika kohta pärast 2013. aastat3;

– võttes arvesse oma 7. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni Euroopa Sotsiaalfondi tuleviku
kohta4;

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

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2010. aasta teatist „Regionaalpoliitika panus aruka 
majanduskasvu saavutamisse Euroopa 2020. aasta strateegia raames” (KOM(2010) 0553);

– võttes arvesse komisjoni 26. jaanuari 2011. aasta teatist „Regionaalpoliitika panus 
jätkusuutliku majanduskasvu saavutamisse Euroopa 2020. aasta strateegia raames” 
(KOM(2011) 0017);

– võttes arvesse nõukogu järeldusi majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
käsitleva viienda ühtekuuluvusaruande kohta, mille nõukogu (üldasjad) võttis vastu 21. 
veebruaril 2011 (6738/11);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, 
eelarvekontrollikomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
arvamusi (A7-0000/2011),

A. arvestades, et ELi ühtekuuluvuspoliitika aitab oluliselt kaasa asjaolule, et kõigis ELi 
piirkondades võis möödunud ja käimasoleva rahastamisperioodi jooksul välja tuua 
tootlikkuse kasvu; rõhutades, et järelhindamine näitab lisaks ka majanduslike, sotsiaalsete 
ja territoriaalsete erinevuste vähendamist; arvestades, et neil arengutel oli sama positiivne 
mõju sotsiaalkindlustusele ja keskkonnainvesteeringutele;

B. arvestades, et ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika on näidanud kriisiolukordades 
paindlikkust ja suutnud oluliselt soodustada erinevaid riiklikke konjunktuuri- ja 
kvalifikatsiooniprogramme;

C. arvestades, et struktuurifondide suunatus Lissaboni strateegia eesmärkidele on ennast 
õigustanud, mida tõendavad muljetavaldavad kohustuslikud kvoodid eesmärkide 
„Lähenemine” ning „Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive” puhul, olles siiski 

                                               
1 ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 65.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0191.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0356.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0357.
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kriitiline selles suhtes, et vaid 20% projektidest näitavad eesmärgi „Territoriaalne 
koostöö” puhul üles Lissaboni strateegiale suunatust;

D. arvestades, et Lissaboni strateegia osalise ebaõnnestumise põhjus ei ole 
ühtekuuluvuspoliitika ebapiisav rakendamine, vaid selle eest vastutavad pigem 
finantskriisi mõju ja siseturu elluviimise puudujäägid, puudulik eelarvedistsipliin ning 
erinevate liikmesriikide ebapiisavad makroökonoomilised raamtingimused;

E. arvestades, et veamäärad ja rahastamisvahendite kuritarvitamine on viimastel perioodidel 
tunduvalt vähenenud; väljendab siiski kahetsust, et struktuuripoliitika on lisaks suure 
kõrvalekallete määraga poliitikavaldkond ja et osal liikmesriikidest ei ole ka tõhusaid 
vahendeid rahastamisvahendite kuritarvitamise vastu ja valesti makstud raha 
sissenõudmiseks;

F. arvestades, et ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika kehtiv eesmärgisüsteem (lähenemine, 
konkurentsivõime ja tööhõive, rahvusvaheline koostöö) koos mitmetasandilise valitsemise 
mudeli ja planeerimiskindlusega on end usaldusväärse rahastamise ja heaks kiidetud 
programmiperioodi (7 aastat) kaudu põhimõtteliselt tõestanud, viidates siiski 
märkimisväärsetele viivitustele programmi koostamisel, mida võib põhjendada liiga 
pikkade rahastamis- ja õigusloomega seotud läbirääkimistega;

G. arvestades, et lähenemispiirkondade jätkusuutlik edendamine ja arendamine mõjutab 
positiivselt nende turunõudlust kaupade ja teenuste järele ning sellega kaasnevad 
tõendatult positiivsed tagajärjed ka rikkamate ELi liikmesriikide jaoks;

H. arvestades, et suur regionaalmajanduslik ja sotsiaalne ebastabiilsus ning eriomased 
struktuurilised probleemid ja asukohaga seotud ebasoodne olukord nõuavad tulevikus 
ulatuslikku ELi ühtekuuluvuspoliitikat kõigis Euroopa piirkondades ja samuti nõuab seda 
Lissaboni leping,

Lisandväärtus ja ühtekuuluvuspoliitika investeerimissuunad

1. nõuab ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika programmide jaoks Euroopa lisandväärtuse 
tugevamat rõhutamist; näeb lisandväärtust selles, kui ELi projektid saavutavad halvemas 
olukorras piirkonna pideva ja mõõdetava majandusliku, infrastruktuurilise, sotsiaalse 
ja/või ökoloogilise väärtuse suurendamise ja seda ei saaks Euroopa tõuketa teostada;

2. näeb Euroopa edendava tegevuse lisandväärtust samuti siis, kui piirkondlikul tasandil 
edendatud projektid aitavad saavutada üleeuroopalisi eesmärke seoses majanduskasvu, 
uurimistulemuste, keskkonnakaitse, loodusvarade kokkuhoiu, demograafilise arengu, 
jätkusuutliku energiavarustuse, sotsiaalse ühtekuuluvuse või piiriülese arenguga ja seda ei 
saaks Euroopa tõuketa teostada;

3. näeb Euroopa eesmärkide elluviimises ühise vastutuse ja vahendite haldamise põhimõtte 
kaudu (mitmetasandilise valitsemise mudel) ühtekuuluvuspoliitika suurt eelist ja seoses 
sellega lisandväärtust; nõuab selle partnerluspõhimõtte edasist tugevdamist;

4. rõhutab, et piirkondlikud erinevused küll vähenevad järk-järgult, kuid lisaks esineb suur –
osas liikmesriikidest isegi kasvav – ebastabiilsus ja et ühtekuuluvuspoliitika peab 
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seepärast edaspidi keskenduma piirkondlike arenguerinevuste tasandamisele;

5. tunnustab eriti halvas olukorras piirkondade erivajadusi, mis on tingitud asukohast ja 
loodusest; nõuab – nagu varemgi – Lissaboni lepingus nimetatud eriti halvas olukorras 
piirkonnatüüpide (äärepoolseimad piirkonnad, väga hõredalt asustatud põhjapoolseimad 
piirkonnad ning saare-, mägised või piirialad) jaoks eriliste arendusmeetmete eesõiguse 
säilitamist;

6. rõhutab, et ühendus saab üleilmses konkurentsis ainult siis kesta, kui 
ühtekuuluvuspoliitika saab kasutada ELi 2020. aasta strateegia ülesannete täitmiseks kõigi 
piirkondade arengupotentsiaali;

7. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika peab edaspidi rohkem pühenduma piirkondlikule 
ühtekuuluvusele („territoriaalsele ühtekuuluvusele”) ja rõhutab, et Lissaboni leping on 
lisanud majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkidele „territoriaalse 
ühtekuuluvuse”; märgib, et see eesmärk on edaspidi lahutamatult seotud majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse ülesannetega;

8. näeb makropiirkondlike strateegiate jaoks suurt võimalust kasutada paremini ära kõiki 
piirkondi hõlmavaid potentsiaale ja lahendada ühiselt loodusega, näiteks 
keskkonnakaitsega seotud probleeme; näeb võimalust kasutada ELi struktuurifonde 
sihipärasemalt, kui parandatakse arendusvõimaluste koordinatsiooni;

9. kahtleb selles, et funktsionaalsete geograafiliste üksuste, nagu suurlinnapiirkonnad, 
meresängid või jõed, oma rakenduskavad lisakasu toovad; näeb, et siin puudub eelkõige 
poliitiline (ka demokraatlik) instants, millel oleks piisav vastutus programmide 
rakendamise eest; nõuab selle asemel makropiirkondlike või loodusega seotud strateegiate 
intensiivsemat riikidevahelist kooskõlastamist;

10. rõhutab linnade võtmerolli ELi 2020. aasta majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete 
eesmärkide saavutamisel; nõuab integreeritud arengukavade põhjal koostatud 
näidiskavandite ja -projektide toetamist ning linna ja seda ümbritseva ala vahelise seose 
väärtustamist;

11. lükkab tagasi kvantitatiivsed load (kvoodid) eelkõige riiklikele programmidele 
(ESF/ERF), linnade arendusele, maapiirkondadele ja teistele kategooriatele või 
funktsionaalsetele piirkondadele; peab toetuskõlblike linnade ja piirkondade 
kohustuslikku kindlaksmääramist juba rakenduskavades probleemseks ja nõuab ka selles 
osas, et liikmesriikidele ja nende piirkondadele lubataks konkurentsivõimelisi 
valikuprotseduure;

12. rõhutab, et struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikas ei tohi tekkida piirkonnatüüpide 
ühekülgset eelistamist; nõuab maa- ja linnapiirkondade partnerluse sotsiaalse ja 
majandusliku külje tugevamat sidumist;

13. rõhutab, et ühtekuuluvuse- ja struktuurialane edendamine peab rohkem pühenduma ELi 
2020. aasta strateegia hariduslike ja sotsiaalpoliitiliste ülesannete täitmisele; on siiski 
seisukohal, et vastavate poliitikavaldkondade euroopastamine kogu piirkonnas 
ebaõnnestub juba rahalistel põhjustel; nõuab seepärast näidismudelite edasist 
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väljaarendamist, pidades silmas riikliku ja piirkondliku tasandi pädevusi;

14. nõuab eelkõige taastuvate energiaallikate kasutamiseni viiva vajaliku energiapöörde ja 
kliimavaidluste taustal ühtekuuluvuspoliitika suuremat panust taastuvate energiaallikate 
kiireks väljaarendamiseks; toetab vastavate detsentraliseeritud energiakavandite 
koostamist, mille kohaselt on piirkondades tõhusad salvestustehnoloogiad;

15. näeb struktuurfondide võimalusi toetada spetsiaalseid investeeringuid 
energiainfrastruktuuri, mis peavad siiski piirduma piirkondadega, kus energiavarustuse 
turumajanduslikud lahendused on poliitilistel ja geograafilistel põhjustel märkimisväärselt 
piiratud; nõuab lisaks, et struktuurifondidest toetuse saamine oleks alati seotud eeldusega, 
et põhimõtteliselt järgitakse kaubanduslikku lähenemist ja peetakse kinni ühise vahendite 
eest vastutamise põhimõttest;

16. rõhutab, et üleeuroopalistel transpordivõrkudel on Euroopa piirkondade ühtekuuluvuse 
jaoks otsustav tähtsus ja seetõttu tuleb üleeuroopalise infrastruktuuri (TEN) ja 
rahvusvahelise E-teede võrgu väljaehitamist ja nendele juurdepääsu võimaldamist 
eelkõige piiriregioonides tugevdada; ergutab väärtuslikku toetusprogrammi 
„Infrastruktuur” koos Euroopa territoriaalse koostöö kolmanda eesmärgiga;

Programmitöö sihtmärgid ja raamistik

17. rõhutab, et ELi 2020. strateegia põhielemendid (innovatsioon, haridus, energia, keskkond, 
tööhõive, konkurentsivõime, kvalifikatsioon, vaesuse vastu võitlemine) on juba 
ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika koostisosaks; on seisukohal, et ELi 2020. aasta 
väljakutseid saab väga hästi integreerida kolme kindla eesmärgiga (lähenemine, 
majanduskasv ja tööhõive, piiriülene koostöö);

18. on seisukohal, et ka põhiliste infrastruktuuride edendamist ja tavaenergia toetamist 
tuleb pidada ELi 2020. aasta ülesannetega vastavuses olevaks, sest alles 
konkurentsivõimelised transpordi-, energia- ja sidevõrgud ning jäätmete kõrvaldamise 
infrastruktuur võimaldavad lähenemispiirkondadel ELi 2020. aasta eesmärkide 
saavutamisele kaasa aidata – seepärast peavad ELi 2020. aasta eesmärgid olema eelkõige 
nõrgemate ja haavatavamate piirkondade jaoks teatud määral tõlgendatavad;

19. on seisukohal, et SKP peab edaspidi olema keskne kriteerium ülimalt abikõlblike 
piirkondade (keskmine SKP elaniku kohta alla 75%) ja vajaduse korral 
ühtekuuluvusriikide (alla 90%) kindlaks määramiseks; viitab asjaolule, et kohalikele 
pädevatele asutustele peab jääma tegevusvabadus võtta vastaval otsustustasandil arvesse 
ka teisi näitajaid;

20. nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika peab vastavalt Lissaboni lepingu korraldusele ka edaspidi 
olema suunatud eelkõige mahajäänuimatele piirkondadele; rõhutab, et eesmärgi 1 
(lähenemine) raames tuleb kõige haavatavamatele piirkondadele määrata 
arenguprobleemidele vastav osa;

21. nõuab endistele ülimalt abikõlblikele piirkondadele (lähenemispiirkondadele) eesmärgi 
„Lähenemine” raames usaldusväärset ja sobivat järeltoetust (Phasing Out);
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22. nõuab eesmärgi 2 „Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive” tugevdamist 
horisontaalse suunatusega; rõhutab, et innovatsiooniklastrite ja toetuskonkursside kindlat 
süsteemi tuleb edasi arendada;

23. on seisukohal, et uus üldine toetuskategooria, mis on 75% ja 90% vahel, on vastuolus 
ELi ühtekuuluvuspoliitika heade põhumõtetega (nõrgimate toetamine, sisemise 
potentsiaali liitmine rikkamate piirkondade horisontaalsete meetmetega) ja lükkab selle 
vahekategooria seetõttu tagasi;

24. on kindlal seisukohal, et territoriaalse koostöö eesmärki 3 tuleb ELi kõigil sisepiiridel 
ja kolmes dimensioonis (piiriülene, piirkondadevaheline, liikmesriikidevaheline) 
tugevdada ja nõuab struktuurifondi osa tõstmist 7%-le; rõhutab piiriregioonide tähtsust 
ELi 2020. aasta eesmärkide saavutamiseks; peab vastavalt Euroopa esmastele sihtidele 
vajalikuks tugevamat seost üleeuroopaliste võrgustikega ja piiriüleste infrastruktuuridega 
ning nõuab kõikide piiriregioonide jaoks vastavat lisatoetuse pakkumist;

25. on seisukohal, et uued teemafondid (kliima, energia, liiklus) õõnestaksid ühise vahendite 
eest vastutamise põhimõtet ja ohustavad piirkondlikku koostööd ELi 2020. aasta 
eesmärkide elluviimisel;

26. nõuab, et Euroopa Sotsiaalfond (ESF) kui ühtekuuluvuspoliitika osa tugevdaks ka 
edaspidi sotsiaalset integratsiooni, majanduskasvu ja tööhõivet; peab ESFi ELi 
tähtsaimaks tööturu- ja tööhõivepoliitiliseks vahendiks; omistab erilist tähtsust 
kvalifikatsioonile ja tööjõu vabale liikumisele, mõlema sugupoole paranenud võrdsetele 
võimalustele, ebasoodsas olukorras olevate inimeste kaasamisele ning VKEde 
toetamisele;

27. viitab kaasavate lähenemisviiside sünergiale eelkõige seoses Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Euroopa Regionaalarengu Fondi vahel ning nõuab mõlema fondi vahelise ristrahastamise 
lihtsustamist, pidades eelkõige silmas kaasavat arenguplaneerimist;

28. nõuab ühist strateegiaraamistikku ERFi, ESFi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Pagulasfondi tarbeks 
rahastamisperioodiks pärast 2013. aastat; on seisukohal, et ühtse reguleerimise mudelit 
(haldus, toetuskõlblikkus, auditeerimine, aruandluse eeskirjad) tuleb edaspidi ühise 
raammäärusega tugevdada;

29. ergutab piirkondlike EAFRD-programmide (olemasolevad teljed 3 ja 4) taasliitmise 
kontrollimist ja nõuab siduvaid korraldusi liikmesriikide ja nende piirkondade jaoks, et 
luua ELi struktuurifondidele ja maaelu arengu piirkondlikele programmidele ühtsemaid 
haldusstruktuure;

30. nõuab tõhustamise eesmärgil nende fondide kaotamist või ühendamist, mis on olulised 
regionaalarengule ja ühtekuuluvusele; soovitab Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi kui iseseisva fondi likvideerida ja näha selle ülesannete täitjana Euroopa 
Sotsiaalfondi; nõuab, et vaadataks üle, mil määral vastaks Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi liitmine ELi lepingutele; viitab asjaolule, et Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi toetused on tavaliselt ette nähtud 
samalaadsete projektide rahastamiseks;
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31. tunneb heameelt komisjoni esildatud ELi ja liikmesriikide vaheliste arengu- ja 
investeerimispartnerluse eesmärkide üle (varasemate riiklike strateegiliste raamkavade 
asemel); nõuab siin investeerimisprioriteetide kehtestamist, et viia ellu ELi 2020. aasta 
strateegiat ja teisi ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitilisi eesmärke; peab vajalikuks 
asjassepuutuvate tasandite vahelist konkreetse pädevuste jaotuse võimalikult kiiret 
selgitamist ja nõuab subsidiaarsuse põhimõttele vastavat riiklike või piirkondlike 
pädevuste säilitamist;

32. toetab rakenduskavade säilitamist kui tähtsaimat vahendit konkreetsete 
investeerimisprioriteetide strateegiliste dokumentide elluviimiseks; nõuab siinkohal 
selgeid ja mõõdetavaid eesmärke;

33. nõuab liidumaade ja regioonide siduvat kaasamist arengupartnerluse ja rakenduskavade 
koostamisse; peab struktuurifondide määruste vastavaid sõnastusi hädavajalikuks;

34. toetab komisjoni esitatud temaatiliste prioriteetide süsteemi; mida madalam on 
liikmesriikide või nende piirkondade arengutase, seda laiahaardelisemalt peab 
prioriteetide nimekiri olema koostatud, pidades silmas eriomaseid piirkondlikke 
arendusvajadusi;

35. nõuab kõikide liikmesriikide kohustuslike prioriteetide kehtestamist innovatsiooni, 
infrastruktuuri ja loodusvarade kaitse valdkonnas ning kohandamist vastavalt piirkondade 
eriomaste vajadustega; rõhutab, et teised prioriteedid pakutakse välja ja viiakse ellu 
vabatahtlikult ja kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega; nõuab, et energia, haridus ja 
vaesuse vastu võitlemine peavad kuuluma pakutud prioriteetide hulka;

36. nõuab viivituste vältimist programmiga alustamisel ja põhimõtteliselt kiiremat 
otsustus- ja hindamisprotsesside läbiviimist; nõuab selle jaoks tehnilise varustuse ja 
osalevate administratsioonide võrgustiku parandamist, avaldamiskohustusi, ning vajalike 
otsuste väljakuulutamise ja väljaandmise kuupäevade tunduvat lühendamist;

Stiimulid, tingimused, tulemustele suunatus, kaasrahastamine, rahastamisvõimalused

37. nõuab toetuste maksmise sidumist investeerimispartnerluse tingimustega, mis nõuavad 
liikmesriikide reforme, et tagada otseselt ühtekuuluvuspoliitikaga seotud valdkondade 
toetuste tõhus kasutamine; peab õiglaseks seose loomist eelkõige juba vastu võetud ELi 
seaduste korrektse rakendamisega (hinnakujundus, hankemenetlused, liiklus, keskkond, 
tervis jne), et nii eksimusi ennetada ja efektiivsus tagada; lükkab siiski tagasi korraldused, 
mis nõuavad liikmesriikidelt põhjalikke sotsiaal- ja majandusreforme;

38. tunneb heameelt komisjoni poolt ette nähtud ühtekuuluvuspoliitika tugevama
tulemustele suunatuse üle, määrates ennetavalt kindlaks sobivad eesmärgid ja näitajad; 
rõhutab, et tegemist tohib olla väheste, selgelt määratletud ja mõõdetavate näitajatega, mis 
peavad olema toetusega otseses põhjuslikus seoses ja mis tuleb liikmesriikide või 
piirkondadega ühiselt kokku leppida;

39. nõuab näitajate koondamist põhjuslikele seostele Euroopa lisandväärtusega
(produktiivsuse tõstmine, uurimissaavutused, transpordisaavutused, piirkondlik kasv, 
olulised keskkonnaparanemised); nõuab kvantitatiivsetest nõuetest loobumist 
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edusammude mõõtmisel valdkondades, kus on valdavalt riiklik pädevus 
(haridusstandardid, vaesuspiirid, integratsioonisaavutused), ja projekti kui mudeli ning 
projekti innovaatilise iseloomu väärtustamist;

40. peab kaasrahastamist üheks põhilisemaks ühtekuuluvuspoliitika põhimõtteks; nõuab ELi 
rahastamise ülemmäära kontrollimist, nii et see vastaks paremini piirkondlikule 
arengutasemele, Euroopa lisandväärtusele ja meetmete liikidele ning mida peaks vastavalt 
tõstma või alandama;

41. peab vajalikuks 75%-list maksimaalset toetust, sest muidu ei ole taotluste puhul esiplaanil 
vajadus projekti järele, vaid pigem rahaline perspektiiv (kingitud raha); nõuab 
piirkondlikele osadele eraviisilise kaasrahastamise ja turupõhiste krediidioptsioonide 
lihtsustamist;

42. nõuab otseste tegevustoetuste puhul selle asjaoluga arvestamist, et ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamisega tekib eelkõige suurte ettevõtete puhul pigem liiasusefekt, selle asemel et 
piirkonda mõjutada, ja nõuab seetõttu ettevõtete toetamise suurendamist investeeringute 
kaudu uurimis- ja arendustegevusse või toetuse kaudset pakkumist infrastruktuuri 
toetamise kaudu; nõuab samuti selget korraldust üldises struktuurifondide määruses, mis 
välistab ELi toetused ümberpaigutamistele ELi piires, ja kontrollikünnise tunduvat 
alandamist, et selliseid investeeringuid kontrollida;

43. näeb uute rahastamisvahendite võimendavat mõju ja mobiliseerivat potentsiaali, 
pooldab põhimõtteliselt tugevamat laenude rahastamist ja nõuab uuendatavate rahaliste 
vahendite laiendamist enamatele toetatavatele valdkondadele (näiteks uuringud, 
infrastruktuur); nõuab selleks lihtsustamisi ja suuremat õiguskindlust kogu 
rahastamisperioodi vältel; on seisukohal, et hiljemalt pärast rahastamisperioodi peaks 
vastutus vahendite kasutamise eest üle minema riiklikule või projektipõhisele tasandile;

44. rõhutab, et toetuste jagamine peab alati jääma valikuvahendiks ja kohalikud osalejad 
peavad vastutama parajasti sobiva rahastamisvahendi kombinatsiooni kasutamise eest 
vastavalt piirkondlikele nõudmistele;

45. on seisukohal, et Euroopa Investeerimispank peab üleeuroopalise infrastruktuuri (TEN) 
rahastamisel omandama tugevama positsiooni; nõuab rohkem lähenemisviise iseseisvalt 
tegutseva avaliku ja erasektori koostöö lahendustele; näeb Euroopa Parlamenti 
põhimõtteliselt olulise vastutajana vastava läbipaistvuse ning otsustus- ja 
kontrolliülesannete eest;

46. näeb üldistes toetustes, mis on allpool piirkondlikku tasandit, sobivat vahendit 
täieõiguslike innovatsioonistrateegiate jaoks vastavalt Euroopa struktuuripoliitilistele 
eesmärkidele; teeb ettepaneku kasutada konkurentsimenetluste väljakujunenud vahendit 
ka üldiste toetuste jaoks;

Eelarve, eelarve täitmine, bürokraatia vähendamine, eelarvedistsipliin, finantskontroll

47. on seisukohal, et seitsmeaastane programmiperiood on ennast tõestanud ja vähemalt 
kuni järgmise programmiperioodi lõpuni (2020) peaks selle juurde jääma; nõuab siiski 
süsteemi, et hinnata strateegiliselt uuesti ja kiiremini tingimusi, et erisündmustele 
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(finantskriis, energiakriis, looduskatastroofid) veel kiiremini ja paindlikumalt reageerida;

48. rõhutab, et ELi eelarve oma praeguse eelarvestruktuuri ja aluseks olevate fondimäärustega 
on ennast just ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika rakendamise suhtes õigustanud, nii et 
muudatusi on vaja teha ainult seal, kus menetlused ei ole ennast õigustanud või on 
vastuolud olemasoleva finantsmäärusega; nõuab, et ka iga väiksema muudatuse korral, 
mis puudutab kindlat ja usaldusväärset struktuuri, tuleb toimida äärmiselt ettevaatlikult;

49. peab võimalikuks ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide kaasamist olemasolevatesse 
eemärgi- ja fondistruktuuridesse ning samuti eelarveridadesse; lükkab tagasi ELi 
eelarve jaotamise teoreetilistesse majanduskasvu mõistetesse „smart”, „inclusive” või 
„sustainable”;

50. näeb ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitikas pärast 2013. aastat otsustavat 
poliitikavaldkonda, kus rakendatakse ELi 2020. aasta strateegiat sektorite vahel, ja nõuab 
seepärast vähemalt sama eelarveprognoosi nagu käesoleval programmiperioodil;

51. nõuab nende liikmesriikide suhtes, kes rikuvad tõsiselt ELi stabiilsuskriteeriume ja 
kellel samas on struktuuritoetuste kasutamises olulised kõrvalekalded, tõhusama ja 
automaatselt rakendatava regulatsiooni ettepanekut, et kontrollida struktuuritoetuste 
õiguspärast ja eesmärgile vastavat kasutamist;

52. nõuab, et liikmesriigid või nende piirkonnad määraks kindlaks asutused, millel on 
ainuvastutus struktuurifondi vahendite õiguspärase valitsemise ees;

53. näeb komisjonil tulevikus suuremat vastutust riiklike haldusmenetluste parandamises; 
näeb komisjonil seepärast vastutust riiklike või föderaalsete haldus- ja kontrolliasutuste 
akrediteerimise läbiviimises; näeb seost edukate akrediteerimiste ja madalate 
veamäärade saavutamise ning lihtsustatud, pikema aja tagant toimuva aruandluse õigsuse 
vahel;

54. nõuab halduse lihtsustamise eesmärgil standardmenetluste laiendamist kuluühikute 
kõrgemale standardiseeritud astmestikule ja üldkulude kindlale määrale; nõuab 
proportsionaalsuse põhimõttele suurema tähelepanu pööramist, s.t nõuda väiksemate 
programmide rakendamiseks tunduvalt vähem aruandlus- ja kontrollikohustusi;

55. toetab komisjoni ettepanekut hüvitada kulud riiklikele asutustele alles siis, kui vastav 
ELi summa soodustatud isikule on välja makstud; näeb selles väljamaksmise kiirendamist 
ja otsustavat stiimulit rangeteks riiklikeks kontrollideks; viitab siiski asjaolule, et 
liikmesriikide ja liidumaade puhul võib tekkida likviidsusprobleeme ja selleks puhuks on 
vaja leida riskimaandamise lahendused;

56. toetab komisjoni ettepanekut rakendada järjekindlalt ja eranditeta „n+2-reeglit”, tehes 
erandi vaid esimesele rahastamisaastale; näeb selles kõrgekvaliteediliste investeeringute 
ning sujuva ja kiire programmide elluviimise vahelise tasakaalustatud suhte tagatist;

Naabrus- ja laienemispoliitika

57. rõhutab Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI) ühtekuuluvuspoliitilist 
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tähtsust rahvusvahelise koostöö jaoks ELi väliste riikidega; näeb just naaberriikide 
infrastruktuuri integreerimises (transport, energia) positiivset mõju ka Euroopa piirialade 
jaoks; nõuab ENPI vahendite suuremat koondamist energiale juurdepääsu ja 
transpordiinfrastruktuuride strateegilistele vajadustele;

58. rõhutab samuti ELi laienemisprotsessi olulisust ühtekuuluvuse jaoks ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendiga, mille eesmärk on aidata kandidaatriikidel sisuliselt ja 
organisatoorselt ühtekuuluvusstruktuure ette valmistada;

59. kordab nõuet kaasata regionaalarengukomisjon vastutama mõlema vahendi tulevase 
väljakujundamise eest;

60. viitab ajakohase arvutustulemusega taas äärmuslikele rahalistele tagajärgedele, mis 
tekivad ühtekuuluvuspoliitikale uute liikmesriikide ELi liikmeks astumisega;1 rõhutab, et 
need mõõtmed ületaksid ühtekuuluvuspoliitilisest vaatepunktist kaugelt ühenduse 
vastuvõtuvõime; nõuab ühinemiseelse abi rahastamisvahendi avamist, et valmistuda ka 
ELi naabruse või liikmelisuse ajutisteks, erakorralisteks vormideks ja nõuab taas 
sammsammulist ühtekuuluvuspoliitika plaani selliste suurte kandidaatriikide tarbeks nagu 
Türgi;

61. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

                                               
1 Oletab, et kui hetkel liitumisläbirääkimisi pidavad Türgi ja Horvaatia saaks programmiperioodil 2007 kuni 
2013 toetust uute liikmesriikide (EU 12) keskmisest rahalisest mahust elaniku kohta, oleks kogu vajalik rahaline 
maht 132,5 miljardit eurot. Sellest langeb 124,9 miljardit eurot ehk 94,3 protsenti Türgile ja 7,6 miljardit eurot 
ehk 5,7 protsenti Horvaatiale. Kui lähtuda toetuse puhul uute liikmesriikide keskmisest SKPst (2006), oleks 
täiendav rahaline maht 109,1 miljardit eurot. Sellest langeb 99,8 miljardit eurot Türgile ja 9,3 miljardit eurot 
Horvaatiale. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die Verteilung der EU-Strukturfondsmittel für die 
Förderperiode von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei und Kroatiens, Stellungnahme von Prof. 
Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, auf Anfrage Dr. Markus Pieper, MdEP).
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SELETUSKIRI

1. Raamtingimused

Euroopa riikide liit kaotab vaatamata üleilmsetele majanduskasvu- ja rahvastikuprognoosidele 
tähtsust. Kui EL 27 moodustab praegu veel umbes 8% maailma rahvastikust, siis 2050. aastal 
veel vaid 5%. Majanduslik kaal alaneb selleks ajaks eriti Hiina ja oluliste tärkava 
turumajandusega riikide kasvu tõttu tänaselt 20% umbes 12%-le.1

Kui Euroopa riikide ühendus tahab end majanduslikus ja poliitilises konkurentsis maksma 
panna ja kui see suhteline tähtsuse kaotus peaks riivama heaolu, peab ühendus tuleviku 
kindlustamise tähtsates küsimustes rohkem kokku hoidma. See kehtib nii välis- kui ka 
sisepoliitika, siseturu oluliste küsimuste, uuringute, energiavarustuse ja toorainete tagamise 
kohta. Rohkem kui varem peab ühendus pühenduma taastuvate energiaallikate ja nende 
salvestamisvõimaluse kiirele väljaarendamisele.

2. Piirkondade roll ja ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtus

Ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitikal on tulevase konkurentsivõime küsimustes võtmetähtsus.
Euroopa piirkonnad ja linnad ning nende ettevõtted on juba väga tugevalt seotud üleilmse 
majandusega, millel on seos üksikute rahvusriikide Euroopa ajalooga. Seetõttu on Euroopa 
majanduse struktuur tunduvalt komplekssem kui Aasia või Põhja-Ameerika struktuurid. Üle 
poole maailma paljurahvuselistest ettevõtetest ja nende tütarettevõtetest on saanud alguse 
Euroopast. Seda ikka veel olemas olevat rahvusvahelise võrgustiku eelist peab 
ühtekuuluvuspoliitika rohkem ära kasutama ja tooma rahvusvahelistele kasvavatele turgudele 
ka rohkem väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid.

Kasvule ja uuendustele suunatud poliitika toimib siiski ainult tõketeta siseturul, mida tuleb 
veel ühtlustada. Niisugune poliitika saab olla ainult siis jätkusuutlik, kui regionaalpoliitilised 
eesmärgid seotakse üleeuroopaliste sihtidega, mis puudutavad innovatsiooni ja uuringuid ning 
ökoloogilisi probleeme, samuti tuleb kaasata rikkamate riikide teadmisi.

Lisaks on vaja majandusekasvu komponentide kõrval tasandada piirkondlikke ja sotsiaalseid 
erinevusi. Ainult siis, kui elanikkond ja piirkonnad seda poliitikat koos ellu viivad, leiab 
ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika lõpuks heakskiidu, mida on vaja selle edukaks 
rakendamiseks. Just selle taustal tuleb rõhutada, et ELi ühtekuuluvuspoliitika oma ühise 
programmi ja vahendite eest vastutamise põhimõttega kujutab endast maailmas ainulaadset, 
integreeritud ja end õigustanud poliitilist lähenemist, mida tasub arendada.
Selleks tuleb – ka struktuurifondide jaoks vajaliku eelarve vastuvõetavust silmas pidades –
määratleda täpsemalt Euroopa lisandväärtus ning seda jõulisemalt rõhutada. Tuleb rohkem 
rõhutada Euroopa eesmärkide sidumist regionaalarengu eesmärkidega. Lissaboni protsessis
praktiseeritud sihtotstarbeline vahendite jaotamine uuendustele suunatud poliitikas on selles 
suhtes õnnestunud lähenemine ja seda tuleb – küll rohkem tulemustele suunatult – ELi 2020. 
aasta strateegia raames jätkata.

                                               
1 Allikas: ÜRO ja Rahvusvahelise Valuutafondi trükised 2006 ja 2009. 
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Küsimus, mida Euroopa lisandväärtuse puhul täiendavalt esitada tuleb, kõlab nii: mil määral 
on ühtekuuluvuspoliitika projekte tegelikult algatanud? Kas paljusid projekte, asulaid, 
infrastruktuure oleks saanud ka üksi riiklikul, piirkondlikul või ettevõtete tasandil teostada?
Tugev ühtekuuluvuspoliitika õigustab end ainult siis, kui projektidele antakse tõuge Euroopa 
programmide poolt ja toodetakse lisandväärtust. Muidu rahastab ühendus paljude 
bürokraatlike teede kaudu vaid liiasusefekti.

Raportöör täheldab, et just mõned ELi 2020. aasta strateegia põhivaldkonnad (vähem koolist 
väljalangenuid, rohkem kõrge kvalifikatsiooni omandamist, rohkem töölkäivaid inimesi, 
vähem vaesust, rohkem kohalikul tasandil keskkonda investeerimist) on eelkõige liikmesriigi 
või koguni piirkondliku või kohaliku tasandi vastutada. Ühtekuuluvuspoliitika ei peaks siin 
olema sotsiaal- ja keskkonnapoliitika põhimõttelise euroopastamise katalüsaatoriks. Seda 
oleks ühtekuuluvuspoliitikalt liiga palju nõutud. Selle asemel peab tähelepanu olema rohkem 
suunatud regionaalsele panusele üleeuroopaliste ülesannete lahendamisel 
(keskkonnakaitse, kliimamuutused, energia, liikluse infrastruktuur jne), majanduskasvule ja 
innovatsioonile tõugete andmisele (VKEd rahvusvahelistes võrgustikes jne), sotsiaalsetele 
mudelprojektidele (integreeritud arenguplaneerimine, tervis, demograafia jne) ja kõige selle 
kõrval eelkõige ka ebasoodsamas olukorras olevate piirkondade ühtlustamisele.


