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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühtekuuluvuspoliitikas territoriaalse arengu rolli optimeerimise kohta
(2011/2312(INI))

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse 
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/19991,

– võttes arvesse nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta otsust 2006/702/EÜ ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suuniste kohta,2

– võttes arvesse oma 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni komisjoni viienda 
ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat3,

– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta resolutsiooni ERFi ja teiste struktuurifondide 
praeguse ja tulevase sünergia kohta tõhususe tõstmiseks4,

– võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni „Tulevikku investeerimine ning uus 
mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa 
nimel”5,,

– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta resolutsiooni Euroopa linnade arengukava ja selle 
tuleviku kohta ühtekuuluvuspoliitikas6, 

– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta resolutsiooni, mis käsitleb eesmärki nr 3: 
„Territoriaalse koostöö väljakutse ning piiriülese, riikidevahelise ja piirkondadevahelise 
koostöö tulevane tegevuskava”7,

– võttes arvesse oma 7. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni ELi ühtekuuluvus- ja 
regionaalpoliitika kohta pärast 2013. aastat8,

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ühtekuuluvuspoliitika panuse kohta 
Lissaboni strateegia ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse9,

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni määrusega (EÜ) nr 1080/2006 (mis 
                                               
1 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25–78.
2 ELT L 291, 21.10.2006, lk 11–32.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0316.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0286.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0284.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0285.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0356.
9 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0191.
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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 liidus1, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi avaldatud uuringut „Ühtekuuluvuspoliitika pärast 
2013. aastat: seadusandlike ettepanekute kriitiline hindamine”,

– võttes arvesse 24.–25. novembril 2011. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu eesistujariigi 
järeldusi ELi poliitika territoriaalse mõõtme kohta ja tulevase ühtekuuluvuspoliitika 
kohta2,

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse 
raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus-
ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1083/2006 (COM(2011)0615),

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 (COM(2011)0614),

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

– võttes arvesse komisjoni 19. oktoobri 2010. aasta teatist ELi eelarve läbivaatamise kohta 
(COM(2010)0700) ja selle tehnilisi lisasid (SEC(2010)7000),

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

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

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

– võttes arvesse sõltumatut aruannet „Ühtekuuluvuspoliitika reformikava. Piirkondlik 
lähenemine Euroopa Liidu väljakutsete ja ootustega toimetulemiseks”, mille koostas 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0189.
2 Eesistujariik Poola järeldused ELi poliitika territoriaalse mõõtme ja tulevase ühtekuuluvuspoliitika kohta 
„Ühtse, territoriaalselt diferentseeritud ja institutsiooniliselt aruka lahenduse suunas ELi probleemidele”, 24.–25. 
november 2011, Poznań.
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Fabrizio Barca regionaalpoliitika voliniku Danuta Hübneri tellimusel aprillis 2009,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 
arvamust (A7–0000/2012),

A. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada ELi piirkondade vahelisi 
erinevusi, tugevdades majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning 
arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on tõhusalt edendanud Euroopa integratsiooni 
sotsiaalse ja majandusarengu kaudu;

B. arvestades, et ühissätete määruses sätestatakse eeskirjad, mis kohalduvad kõigile viiele 
Euroopa rahastamisprogrammile (ERF, ESF, ühtekuuluvusfond, EAFRD, EMKF), mis on 
mõeldud ühtekuuluvus-, maaelu arengu ja kalanduspoliitika rakendamiseks;

C. arvestades, et ühine strateegiline raamistik kasutab mehhanisme, et kooskõlastada 
paremini ühissätete määrusega hõlmatud fonde (ERF, ESF, ühtekuuluvusfond, EAFRD, 
EMKF) ja integreerida ühissätete määrusega hõlmatud fonde paremini ELi teiste 
poliitikavaldkondadega;

D. arvestades, et territoriaalne mõõde on ühtekuuluvuspoliitika valdkondadevaheline aspekt 
ja annab igale Euroopa piirkonnale võimaluse kasutada oma territoriaalset potentsiaali, et 
töötada ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamise nimel;

E. arvestades, et territoriaalset ühtekuuluvust tunnistatakse nüüd Lissaboni lepingus ELi 
peamise eesmärgina;

Võtmeküsimused: territoriaalse eesmärgi tugevdamine

1. tunnistab, et lihtsustatud mitmetasandiline juhtimissüsteem on ühtekuuluvuspoliitika 
otsustusprotsessi lahutamatu osa, kus koostöö on vajalik kõigis etappides Euroopa, riigi, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil Euroopa rahastamisprogrammide kavandamisel, 
arendamisel ja teostamisel; kutsub komisjoni üles tagama, et seda kajastatakse selgete ja 
hästi määratletud partnerluslepingute väljatöötamisel; 

2. rõhutab asjaolu, et ühtekuuluvuspoliitika eelarve pärast 2013. aastat peab jääma 
praegusele tasemele selle tagamiseks, et taaselustamist vajavaid piirkondi toetatakse 
jätkuvalt majanduslikult ja sotsiaalselt;

3. tunneb heameelt komisjoni ettepanekute üle seada tulemuspõhine lähenemisviis ühissätete 
määruse keskmesse, keskendudes ühtekuuluvuspoliitika mõõdetavatele väljunditele, et 
suurendada investeeringute jätkusuutlikkust ja tagada rahastamisprogrammide tõhusus;

4. kiidab heaks komisjoni üldised ettepanekud ühissätete määruses eesmärgiga vähendada 
halduskoormust; rõhutab seetõttu asjaolu, et eeskirjad, kontroll ja kõlblikkuskriteeriumid 
peavad olema selged algusest peale ning et haldusmenetlusi on võimalik edukalt 
lihtsustada ühtse lähenemisviisi abil rahaliste vahendite eraldamise suhtes;
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5. rõhutab vajadust tagada rahastamisprogrammide paindlikkus kohalike ja piirkondlike 
eesmärkide abil, kaasates piirkondliku tasandi sidusrühmad kõigil tasanditel, et tagada, et 
Euroopa rahastamisprogrammid täidavad vajaduse kõrvaldada sotsiaalsed ja 
majanduslikud erinevused;

6. rõhutab, et paindlikkust tuleks laiendada ja suurendada selliste projektide hulka, mis 
tegutsevad ühissätete määrusega hõlmatud erinevate fondide vahel ning et see suurem 
paindlikkus peaks aitama lihtsustada projektide teostamist ja suurendama Euroopa 
rahaliste vahendite täiendavaid ja valdkondadevahelisi aspekte;

7. tunnistab, et ühtekuuluvuspoliitika võib anda väärtusliku panuse ELi 2020. aasta 
eesmärkide saavutamisse; märgib siiski, et ühtekuuluvuspoliitikat kui ELi alalist ja 
õiguslikult siduvat eesmärki ei peaks kasutama üksnes vahendina strateegia „Euroopa 
2020” rakendamiseks;

8. rõhutab asjaolu, et teiste rahastamisprogrammide (nt Horisont 2020) kasutamist koos 
ühtekuuluvuspoliitika rahaliste vahenditega tuleb kaaluda ka „Euroopa 2020” strateegia 
eesmärkide nimel töötades;

9. tunnistab, et suurem tähelepanu linnadele ja linnapiirkondadele on majanduskasvu 
edasiviiv jõud;

10. tunneb muret linnade ja linnapiirkondade määratlemise pärast, võttes arvesse ELi linnade 
erinevat suurust, erinevaid vahendeid ning sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte;

Euroopa fondide parem integreerimine aastatel 2014–2020

11. tunneb heameelt ühissätete määruse ettepanekute üle, mis julgustavad 
rahastamisprogramme paremini kooskõlastama ja integreerima, et tagada fondide suurem 
mõju ja territoriaalse mõõtme suurem esindatus ühtekuuluvuspoliitikas ajavahemikul 
2014–2020;

12. rõhutab, et parem ühtlustamine ühtekuuluvuspoliitika ja teiste poliitikavaldkondade vahel, 
nagu on sätestatud ühissätete määruses, võimaldab Euroopa piirkondadel jätkata 
majandusarengut, kasutades selleks oma tugevaid külgi;

13. toob näiteks rahastamisasutuse Wales European Funding Office (WEFO) ja selle 
kavatsuse integreerida Euroopa fondid Walesis, luues selleks ühtse portaali, mis 
võimaldab juurdepääsu kõigile ühissätete määrusega hõlmatud fondidele; rõhutab WEFO 
portaali potentsiaali hõlmata ühist platvormi ühtse rakendus-, makse-, järelevalve- ja 
hindamisprotsessiga kõigi ühissätete määruses käsitletud fondide jaoks; rõhutab, et 
kõnealune lähenemine võimaldab lihtsamini teha kindlaks võimaliku sünergia ja 
integratsiooni rahavoogude vahel, ühtlustades ja lihtsustades Euroopa rahaliste vahendite 
taotlemist;

14. rõhutab, et võttes arvesse ühissätete määrusega hõlmatud fondide ja teiste 
rahastamisprogrammide ühiseid omadusi (nt Horisont 2020, LIFE+), on võimalik Euroopa
rahaliste vahendite tõhusust suurendada fondide võimalikke kattuvusi uurides; 
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15. tunnistab, et samal ajal kui rahastamisprogrammid nagu Horisont 2020 on keskendunud 
eeskätt tipptasemele, on struktuurifondid olnud eelnevalt edukad nn suutlikkuse 
suurendamisel, pakkudes rahalisi vahendeid ettevõtete ja organisatsioonide arendamiseks, 
mis on seejärel liikunud edasi, et saada partneriteks Euroopa Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi või 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi projektides;

Mehhanismid Euroopa fondide integreerimiseks

16. tunneb heameelt ettepanekute üle õigusraamistiku kohta, mille alampiirkonna tähelepanu 
oleks suunatud kohalikule ja ühtsele arengule kogukonna juhitud kohaliku arengu, ühiste 
tegevuskavade ja integreeritud territoriaalsete investeeringute vahendite kaudu;

17. rõhutab, et komisjoni ettepanekuid järgides tuleb nüüd töötada välja selged seosed nende 
rakendusvahendite vahel, tagamaks, et kõik investeeringud täiendavad kohalikke vajadusi 
ja ei kattu teiste projektidega;

18. nõuab täielikult integreeritud lähenemisviisi asjaomastele rakendusvahenditele 
(kogukonna juhitud kohalik areng, ühised tegevuskavad ja integreeritud territoriaalsed 
investeeringud), mis võimaldavad kohalikel partnerlustel valida vastavalt oma vajadustele 
nende vahendite erinevate kombinatsioonide vahel, et saavutada nende vahendite abil 
rohkem kui üks teemasse puutuv prioriteetne eesmärk rohkem kui ühest fondist pärit 
rahaliste vahendite abil;

19. rõhutab nõukogudele edasivolitamise eeskuju Hollandis, mille raames delegeerivad 
piirkondlikud asutused rahastamisprogrammide osasid (nt ERF) suurtele kohalikele 
ametiasutustele, mille raames rakendatakse meetmeid kohalikul tasandil kohalike 
vajaduste rahuldamiseks; rõhutab, et juhtimispädevuse üleandmine kohalikele 
ametiasutustele annab suurema võimaluse kasutada kohalike vajaduste järgi kohandatud 
fondide parimat kombinatsiooni; rõhutab, et praeguste kohaliku tasandi 
juhtimisstruktuuride abil võiks see lähenemisviis olla kasulik integreeritud territoriaalsete 
investeeringute, ühiste tegevuskavade ja kogukonna juhitud kohaliku arengu 
saavutamiseks;

Kogukonna juhitud kohalik areng 

20. toetab komisjoni ettepanekuid kogukonna juhitud kohaliku arengu vahendi kohta 
ühissätete määruse olulise sättena, mis keskendub sünergia loomisele kõigi ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide vahel;

21. peab kõnealust vahendit suurepäraseks, et julgustada kohaliku kogukonna osalejate 
läbilõike alt-üles suunatud kaasatust territoriaalsete eesmärkide nimel töötamisel;

22. nõuab, et komisjon selgitaks oma ettepanekuid kogukonna juhitud kohaliku arengu 
vahendi kohta rakendusetapis, et võimaldada võimalikel osalejatel teha täies ulatuses 
kindlaks kogukonna juhitud kohaliku arengu tõenäoline eesmärk, kohaldamisala ja mõju 
delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide ettevalmistamise abil;

23. tunnustab edusamme, mida kalanduse kohalikud tegevusrühmad on teinud alates 
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2007. aastast koostöös programmi LEADER kohalike tegevusrühmadega näitena selle 
kohta, kuidas kogukonna juhitud kohaliku arengu vahend võiks tulevikus kombineerida 
kohalikul tasandil fonde ühissätete määrusega hõlmatud fondide seast; rõhutab Taani 11 
kohaliku partnerluse näidet, mis kasutavad nii EAFRD (LEADER) kui ka Euroopa 
Kalandusfondi (neljas telg) samasuguse rakendussüsteemi ja juhtimisega projektide 
rahastamiseks;

24. rõhutab vajadust vaadelda näiteid, näiteks Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Kalandusfondi vahendeid kogukonna juhitud kohaliku arengu kaudu tulevases 
programmitöö perioodis võimalusena luua sünergia kõigi ühissätete määrusega hõlmatud 
fondide vahel;

Ühised tegevuskavad

25. toetab ühissätete määruse ettepanekuid võtta kasutusele ühised tegevuskavad, et 
võimaldada projektirühmade rahastamist rohkem kui ühe rakenduskava raames;

26. tunnustab ühiseid tegevuskavasid positiivse sammuna tulemuspõhise juhtimise suunas, 
kooskõlas 2013. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika ühe üldeesmärgiga;

27. rõhutab, kui oluline on tagada, et neid vahendeid arendatakse kõrvuti kogukonna juhitud 
kohaliku arengu vahendiga, tagamaks, et kogukonna juhitud kohalik areng muutub 
enamaks kui pelgalt strateegiliseks vahendiks, mis tugineb programmide rakendamisel 
ühistele tegevuskavadele või integreeritud territoriaalsetele investeeringutele;

28. nõuab ühiste tegevuskavade kohaldamisala ja integratsiooni selgitamist ning selgitamist, 
kas neid kasutatakse terve programmi või ainult programmiosade rakendamiseks;

Integreeritud territoriaalsed investeeringud

29. tunneb heameelt ettepanekute üle integreeritud territoriaalsete investeeringute vahendi 
kohta, mis võiks anda linnadele võimaluse vastata oma erivajadustele, tuginedes 
rahalistele vahenditele, mis on pärit rohkem kui ühest prioriteetsest teljest, et rakendada 
rakenduskavasid ühtsel viisil;

30. tunneb heameelt integreeritud territoriaalsete investeeringute kohaldamisala ja 
instrumendi potentsiaali täiendava selgitamise üle, mida – kui see vastab kohalikele 
vajadustele – kasutatakse väljaspool linnapiirkondi;

31. rõhutab integreeritud territoriaalsete investeeringute kavandatud mudeli näidet Suur-
Manchesteris, mis kaasab võimalikult paljudest asjaomastest allikatest pärit rahalised 
vahendid, et saavutada investeeringute paremat väärtust; rõhutab asjaolu, et selle mudeli 
arendamine kestab veel ja seda võidakse kasutada strateegia toetamiseks, mis pakub 
linnapiirkonnale palju majanduslikke ja sotsiaalseid hüvesid; rõhutab, et kavandatud 
integreeritud territoriaalsed investeeringud integreeriksid ERFi prioriteedid ESFi 
meetmetega ning, võttes arvesse ERFi suuremat tähelepanu VKEdele ja innovatsioonile, 
võivad integreeritud territoriaalsed investeeringud sisaldada tulevikus Horisont 2020 
projektidest pärit toetust; 
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Rahastamisvahendid

32. tunneb heameelt komisjoni ettepanekute üle kasutada rohkem rahastamisvahendeid ja 
laiendada nende kohaldamisala lihtsamate ja selgemate eeskirjade loomise kaudu, et 
tagada suurem tõhusus kõigi viie ühissätete määrusega hõlmatud fondi puhul;

33. rõhutab rahastamisvahendite potentsiaali avada alternatiivsed rahastamisallikad paljudele 
osalejatele, et täiendada traditsioonilisi rahastamismeetodeid;

34. rõhutab, et rahastamisvahendeid kui ettevõtete, avaliku sektori organisatsioonide ja 
haridusasutuste vahelist koostööd võimaldavaid mehhanisme tuleks julgustada seeläbi, et 
töötatakse välja integreeritud lähenemisviis rahastamisele.
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SELETUSKIRI

Kõnealune algatusraport on keskendunud tulemuslike ja mõjusate mehhanismide uurimisele, 
selleks et luua komisjoni ühise strateegiaraamistikuga hõlmatud Euroopa 
rahastamisprogrammide koostoime; rahastamisprogrammide rakendamise integreerimine 
parandab Euroopa rahaliste vahendite tõhusust kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Käesolev 
dokument sisaldab näiteid mehhanismidest, mida juba kasutatakse või mille rakendamist 
kaalutakse Euroopa piirkondades. Raportöör tunneb heameelt edasise arutelu üle ja 
täiendavate näidete üle selle kohta, kuidas integreerida Euroopa rahastamisprogramme, 
eelkõige uurides võimalust kombineerida mitu rahastamisprogrammi üheks fondiks.

Ühtekuuluvuspoliitikat reguleeriv õigusaktide pakett ajavahemikuks 2014–2020, mida 
Euroopa Komisjon tutvustas 6. oktoobril 2011. aastal, sisaldab ühissätteid kõigi viie fondi 
kohta, mis on hõlmatud ühissätete määrusega (Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa 
Sotsiaalfond, ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond).

Praeguseks on Euroopa Parlamendile antud mandaat pidada läbirääkimisi õigusaktide üle, 
mille prioriteediks on kaasata rohkem kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi ja võimaldada 
piirkondadele suuremat paindlikkust seada prioriteete vastavalt oma territoriaalsetele 
vajadustele. Euroopa Parlament rõhutab oma seisukohas ka vajadust keskenduda rohkem 
majanduskasvu ja konkurentsivõime soodustamisele ja nende eesmärkide saavutamise oluliste 
mehhanismidena rõhutatakse rahastamisvahendeid.

Pärast seda, kui territoriaalne ühtekuuluvus lisati asutamislepingu eesmärkide hulka 
artikli 174 alusel koos majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvusega, on vajadus alt-üles
lähenemisviisi järele suurenenud, et kasutada ära kohaliku ja piirkondliku arengu potentsiaali. 
Raportöör on veendunud, et selle saavutamiseks on olulised ühised eeskirjad ja tihe 
kooskõlastamine kõigi ühissätete määrusega hõlmatud fondide puhul. Peale selle on kohalikul 
tasandil strateegiate rakendamine kohalike osalejate ja ametiasutuste kohustus eesmärgiga 
tagada, et kodanikele kõige lähemal oleval tasandil on majanduslikud ja sotsiaalsed vajadused 
täidetud.

Võtmeküsimused: territoriaalse eesmärgi tugevdamine

Praeguses majandusolukorras on selge, et ühtekuuluvuspoliitika rahastamine muutub Euroopa 
piirkondadele järjest tähtsamaks ja järjest rohkem on vaja tagada, et raha kulutatakse 
tõhusamalt, et kodanikud saaksid täielikult kasu Euroopa rahalistest vahenditest. Kohalike ja 
piirkondlike ametiasutuste kaasamine Euroopa rahastamisprogrammide igas kavandamis-, 
arengu- ja rakendusetapis on oluline selle tagamiseks, et kohalikud vajadused on täidetud. 

Ühtekuuluvuspoliitika valdkondadevahelise aspektina annab territoriaalne mõõde Euroopa 
piirkondadele võimaluse kasutada individuaalset territoriaalset potentsiaali, et töötada 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamise nimel. Raportöör tunneb heameelt 
lihtsustamise ja tulemuspõhisema lähenemisviisi ettepanekute üle ühtekuuluvuspoliitika 
suhtes ajavahemikul 2014–2020. Tulemuspõhine lähenemisviis võib anda väärtusliku panuse 
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tulemuslikule ja mõjusale ühtekuuluvuspoliitikale, samal ajal kui jõupingutused selle 
tagamiseks, et lihtsustada programmide loomist ja rakendamist, on kasulikud ametiasutustele 
ja abisaajatele.

Raportöör tunneb heameelt, et pööratakse rohkem tähelepanu piirkondlikele ja kohalikele 
ametiasutusele, eelkõige seoses partnerluslepingute sõlmimisega, mis on kooskõlas 
mitmetasandilise juhtimisega. Partnerlusleping peaks visandama ühtset lähenemisviisi 
territoriaalsele arengule, hõlmates meetmed nagu näiteks selle tagamine, et on olemas 
riiklikud ja piirkondlikud mehhanismid ühissätete määrusega hõlmatud fondide ja teiste 
Euroopa ja riiklike rahastamisvahendite kooskõlastamise julgustamiseks.

Euroopa fondide parem integreerimine aastatel 2014–2020 

Enamik Euroopa institutsioone (Euroopa Ülemkogu, Euroopa Parlament, Regioonide 
Komitee) ja ka piirkondlikud valitsused ning kohalikud ja piirkondlikud sidusrühmad kõikjalt 
Euroopa Liidust on nõudnud rahavoogude paremat integreerimist ajavahemikul 2014–2020. 

Raportöör on veendunud, et kui anda liikmesriikidele, piirkondlikele ja kohalikele 
ametiasutustele võimalus kasutada rohkem kui ühte Euroopa rahastamisprogrammi projektide 
toetamiseks, parandab see Euroopa rahaliste vahendite tõhusust, suurendab lihtsustamise taset 
ning tagab võimalikele abisaajatele lihtsama juurdepääsu rahalistele vahenditele.

Ühissätete määrusega võeti kasutusele mitu uut vahendit, et tõhustada ühtekuuluvuspoliitika 
kohalikku mõõdet, suurendada territoriaalse koostöö strateegilist keset ja võtta kasutusele 
kooskõlastatum lähenemisviis kõigil valitsemistasanditel.

Vaatamata sellele, et ettepanekutes visandatakse Euroopa rahastamise võimaliku 
integratsiooni vahendeid, vajab nende vahendite rakendamine täiendavaid selgitusi. Peale 
selle ei ole selge vahendite kasutamine ja Euroopa Komisjon peab tegema täiendavaid 
selgitusi.

Raportöör rõhutas näiteid selle kohta, kuidas piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused on 
eelmistel rahastamisperioodidel kasutanud sarnaseid lähenemisviise kavandatud vahenditele 
(kogukonna juhitud kohalik areng, integreeritud territoriaalsed investeeringud). Need näited 
võivad anda teistele piirkondlikele ja kohalikele ametiasutustele ideid kogukonna juhitud 
kohaliku arengu ja integreeritud territoriaalsete investeeringute kasutamiseks.

Kogukonna juhitud kohalik areng, mis on valikuline ERFi ja ESFi raames ning kohustuslik 
EAFRD ja EMKFi raames, on ülioluline alt-üles suunatud kohaliku arengu algatuste 
rakendamisel. Kogukonna juhitud kohalik arengu vahendit saab kasutada igasuguste 
territoriaalsete probleemide lahendamisel (linnapiirkonnad, maapiirkonnad, piiriülesed jne) ja 
neid rahastatakse mitmetest ELi vahenditest. Sellegipoolest on selge, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu eduks peab see olema piisavalt sätestatud ühissätete määruses ja 
tegevusjuhendis. Rakenduskavad peavad samuti rõhutama selle erilist panust fondide 
integreerimisse, tehes kindlaks valdkonnad, kus kogukonna juhitud kohalikku arengut on 
võimalik rakendada.

Suur-Manchesteri kohta toodud näide rõhutab, et integreeritud territoriaalsete investeeringute 
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potentsiaalne mudel võib muutuda rahastamishoovaks suurematest ELi programmidest. 
Raportöör tunneb heameelt selliste mudelite arendamise üle, kuna see näitlikustab uute 
instrumentide võimalikku kohaldamisala rahastamisperioodil 2014–2020. 

Käesolevas dokumendis rõhutas raportöör samuti näidet mehhanismi kohta, mida 
valmistatakse ette Walesis rakendamiseks, kus Wales European Funding Office (WEFO) on 
kõigi struktuurifondide juhtimis- ja sertifitseerimisasutus. Ühendkuningriigi valitsus annab 
struktuurifondide ja maaelu arengu fondide arendamise, rakendamise ja järelevalvega seotud 
volitused Walesis üle Walesi valitsusele. Walesis kuuluvad kõik Euroopa fondid ühe ministri 
portfelli, kes teeb koostööd Euroopa rahavoogude võimaliku edasise integratsiooni vallas. 
Portaal, nagu selle kohta esitas ettepaneku WEFO, pakub koondatud süsteemi kõigile avaliku, 
era- ja kolmanda sektori organisatsioonidele, et saada teavet võimalike Euroopa rahaliste 
vahendite kohta. 

Struktuurifondide kasutamine, et suurendada suutlikkust investeerida teadusuuringutesse ja 
uuendustegevusse (nt ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm, eelnevalt Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes 
raamprogramm, nüüd Horisont 2020), on praeguseks reaalsus. See rõhutab, et sünergia 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide ja teiste rahastamisprogrammide vahel on praegu 
olemas ning et seda tuleb kasutada täiel määral, et saavutada täiendavad temaatilised 
eesmärgid. Näiteks ühissätete määrusega ja programmiga Horisont 2020 hõlmatud fonde saab 
kohaldada projektidele, mille eesmärk on tugevdada teadusuuringuid, tehnoloogia arengut ja 
uuendustegevust. Eesmärk, mis on suunatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
kasutamise ja kvaliteedi tõhustamisele on näide sellest, kuidas ESFi on võimalik 
kooskõlastada programmiga „Erasmus kõigile” rahaliste vahendite pakkumiseks. Samal ajal 
võiksid projektid, mida rakendatakse temaatiliste eesmärkide nr 5, 6 või 7 nimel, mis on 
seotud vähese CO2-heitega, kliimamuutusega ja keskkonnaga, kasutada ühissätete määrusega 
hõlmatud fonde koos programmiga LIFE+ või NER300. 

Lõpuks tunneb raportöör heameelt edasiste läbirääkimiste üle komisjoni seadusandliku paketi 
kohta ja arutelu üle komisjoniga, piirkondlike ametnike ja abisaajatega võimalike 
mehhanismide kohta Euroopa rahaliste vahendite ühtlustamiseks. Raportöör loodab, et 
Euroopa Komisjoni kavandatud vahendeid suurema sünergia loomiseks fondide vahel 
toetavad lõpuks konkreetsed mehhanismid, mis on mõeldud piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
rakendamiseks.


