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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu tööstuspiirkondade piirkondlike strateegiate kohta

(2012/2100(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 162, mis hõlmab Euroopa 
Sotsiaalfondi eesmärke ja milles osutatakse muu hulgas eesmärgile soodustada 
kohanemist tööstuse muudatuste ja tootmissüsteemide muutumisega,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 174 ja järgmisi artikleid, milles 
sätestatakse majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärk ja 
määratletakse struktuurilised rahastamisvahendid selle saavutamiseks,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 176, mis hõlmab Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja milles osutatakse muu hulgas arengus mahajäävate regioonide 
arengulisele ja struktuurilisele kohandamisele ning taandarenguga tööstuspiirkondade 
ümberkorraldamisele,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 173 (XVII jaotis), mis hõlmab ELi 
tööstuspoliitikat ja mille osutatakse muu hulgas liidu tööstuse konkurentsivõimelisusele,

– võttes arvesse komisjoni 9. septembri 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 ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (COM(2012)0496),

– 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 liidus1,

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

– võttes arvesse oma 15. juuni 2010. aasta resolutsiooni ühenduse innovatsioonipoliitika 
läbivaatamise kohta muutuva maailma taustal3,

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0189.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0191.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0209.
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– võttes arvesse oma 16. juuni 2010. aasta resolutsiooni ELi 2020. aasta strateegia kohta1,

– võttes arvesse oma 7. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni ELi ühtekuuluvus- ja 
regionaalpoliitika kohta pärast 2013. aastat2,

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni üleilmastumise ajastu uue 
tööstuspoliitika kohta3,

– võttes arvesse 10. detsembril 2010 Brüsselis toimunud nõukogu (nõukogu 
(konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 3057. istung) istungi 
teemal „Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika” järeldusi,

– võttes arvesse komisjoni 25. juuni 2009. aasta majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust 
käsitlevat kuuendat eduaruannet „Loovad ja innovatiivsed piirkonnad” 
(COM(2009)0295),

– võttes arvesse komisjoni talituste 30. juuli 2009. aasta töödokumenti teemal „Euroopa 
tööstus muutuvas maailmas – 2009. aasta uuendatud sektori ülevaade” (SEC(2009)1111),

– võttes arvesse komisjoni 23. septembri 2009. aasta teatist „Valmistumine tulevikuks: 
võtmetehnoloogiate ühise strateegia väljatöötamine ELis” (COM(2009)0512),

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

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2010. aasta teatist „Euroopa 2020 – strateegiline 
juhtalgatus. Innovaatiline liit” (COM(2010)0546),

– võttes arvesse komisjoni 28. oktoobri 2010. aasta teatist „Üleilmastumise ajastu terviklik 
tööstuspoliitika. Jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime kesksele kohale” 
(COM(2010)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 14. oktoobri 2011. aasta teatist „Tööstuspoliitika: suurendades 
konkurentsivõimet – liikmesriikide konkurentsivõime ja poliitika 2011” 
(COM(2011)0642),

– võttes arvesse komisjoni talituste 14. märtsi 2012. aasta töödokumenti „Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ühise strateegilise 
raamistiku 2014–2020 elemendid” (SWD(2012)0061),

– võttes arvesse komisjoni talituste 24. aprilli 2012. aasta töödokumenti 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0053.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0356.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0093.
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„Partnerluspõhimõte ühise strateegilise raamistiku fondide rakendamisel ja partnerlust 
käsitleva Euroopa tegevusjuhendi elemendid” (SWD(2012)0106),

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatist „Tugevam Euroopa tööstus 
majanduse kasvuks ja taastumiseks. Tööstuspoliitika ajakohastatud teatis” 
(COM(2012)0582),

– võttes arvesse komisjoni talituste 10. oktoobri 2012. aasta töödokumenti Euroopa 
konkurentsivõime aruande kohta (SWD(2012)0299),

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti „Tööstuse edukuse tulemustabel ning 
liikmesriikide konkurentsivõimelisus ja poliitika” (SWD(2012)0298),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) 26. mai 2010. aasta 
arvamust teemal „Vajadus rakendada terviklikku lähenemisviisi linnade taaselustamisel”1,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust komisjoni teatise 
„Üleilmastumise ajastu terviklik tööstuspoliitika. Jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime
kesksele kohale” (CCMI/083 - CESE 808/2011) kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0000/2013),

A. arvestades, et mõiste „tööstus” ei ole selgelt määratletud ning see võib hõlmata paljusid 
erinevaid sektoreid, näiteks tootmisvaldkonda, kogu tootmissektorit, energia tootmist, 
kaevandussektorit ja igat liiki teenuseid;

B. arvestades, et tööstussektoril on Euroopa Liidus (ELis) oluline roll, moodustades 
ligikaudu 16% ELi sisemajanduse kogutoodangust (SKP); arvestades, et komisjoni 
hinnangul luuakse iga 100 tööstuses loodud töökoha kohta 60–200 uut töökohta kogu 
ülejäänud majanduses;

C. arvestades, et ühtekuuluvus- ja tööstuspoliitika on väga olulised strateegia „Euroopa 
2020” ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks ja eelkõige jätkusuutliku, vähese CO2-
heitega, energiatõhusa ja konkurentsivõimelise ning teadmistepõhise Euroopa majanduse 
saavutamise tagamiseks, mida iseloomustab kõrge majanduskasv ja tööhõive;

D. arvestades, et paljud vanad tööstuspiirkonnad Euroopas puutuvad kokku sarnaste 
probleemidega – pikkadele kasvuperioodidele minevikus on järgnenud tõsine 
majanduslangus viimastel aastatel;

E. arvestades, et tööstuspoliitika keskendub pigem tööstuse igapäevastele probleemidele ning 
seetõttu jääb selle tugev mõju piirkondadele sageli märkamata;

F. arvestades, et teadusuuringud on näidanud, et vanade tööstuspiirkondade 
restruktureerimine nõuab laiapõhjalist lähenemisviisi ning et haldustakistused võivad selle 

                                               
1 ELT C 21, 21.1.2011, lk 1.
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saavutamist takistada;

G. arvestades, et ELi liikmesriigid, piirkonnad ja linnad seisavad silmitsi rahaliste 
piirangutega; arvestades, et eelkõige vana tööstusalusega piirkonnad ei asu sageli soodsas 
asukohas, et ligi meelitada muutumiseks piisavalt rahalisi vahendeid; arvestades, et ELi 
rahastamine ümberkorraldamise ja restruktureerimise püüdluste abistamiseks on 
regionaalpoliitika lähenemisviiside toetamiseks hädavajalik;

H. arvestades, et uusi ja innovatiivseid lähenemisviise, mida soodustavad ka asjaomased 
õiguslikud poliitikaraamistikud ja arukad spetsialiseerumisstrateegiad, vajatakse selleks, et 
aidata piirkondadel ja linnadel rakendada oma innovatsioonipotentsiaali ja suunata oma 
tööstusvarad tekkivatele tööstusharudele ja teenustele ning globaliseeruvatele turgudele;

1. osutab olemasolevatele vahenditele, mida antakse struktuurifondide, investeerimisfondide, 
riikliku, piirkondliku ja kohaliku majandusarengu poliitika kaudu, et toetada vanade 
tööstuspiirkondade ümberkorraldamist; avaldab siiski kahetsust, et need võimalused ei 
käsitle mitte alati tegelikke piirkondlikke probleeme;

2. rõhutab, et vanade tööstuspiirkondade abistamisteks tuleb kasutusele võtta täiendavad 
abimeetmed, et võimaldada neil edukalt leida uusi arenguteid;

3. nõuab integreeritud ja süsteemseid lähenemisviise tööstusliku uuenemise ja 
regionaalarengu suhtes ning suuremat sidusust eri poliitikavaldkondade vahel ELi, riigi ja 
piirkondlikul tasandil;

4. rõhutab, et sellise tööstusliku uuenemise edukus koos piirkondliku arenguga sõltub 
tõhusast poliitikast sellistes valdkondades nagu ühtekuuluvuspoliitika, majanduse 
juhtimine, konkurentsivõime, teadusuuringud ja innovatsioon, energeetika, digitaalarengu 
tegevuskava, uued oskused ja töökohad jne;

5. usub, et vanade tööstuspiirkondade peamised probleemid on järgmised:

 maa taastamine;

 eluasemete ja sotsiaalse taristu uuendamine;

 uute tööstusvaldkondade vajadustele suunatud taristu uuendamine;

 vajadus kohandada sotsiaalsed oskused, pädevused ja sotsiaalne ettevõtlus muutuva 
töökeskkonna uutele nõudmistele;

 asjaomaste piirkondade jätkusuutlik rehabiliteerimine;

 majandusliku aluse ja investeerimistingimuste taasloomine;

 ökoloogiliste probleemidega tegelemine;

 rahalised takistused ja otseste rahastamisvõimaluste puudumine;
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 arukate spetsialiseerumislahenduste ülesehitamine tööstuse uuendamiseks ja 
majanduslikuks mitmekesisuseks;

6. on seisukohal, et ELi laienemisprotsessi tulemusel on piirkondlikud erinevused 
suurenenud ning seega on tähelepanu ja üldsuse teadlikkus eemaldunud vanadelt 
tööstuspiirkondadelt, millel puuduvad piisavad investeerimisvõimalused konkreetsete 
piirkondlike arengustrateegiate jaoks;

7. kutsub komisjoni üles hindama praegust olukorda vanades tööstuspiirkondades, tuvastama 
nende peamisi probleeme ning pakkuma teavet ja suuniseid nende piirkondade jaoks, et 
arendada piirkondlikke strateegiaid, mis võivad aidata parandada nende piirkondade 
majanduskasvu väljavaateid;

8. rõhutab, et majanduse tööstusliku aluse tugevdamine on vajalik strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamiseks ning et vanade tööstuspiirkondade tööstuspärand ja 
asjatundlikkus võivad osutuda selle asendamatuks aluseks;

9. kordab, et nendest vanadest tööstuspiirkondadest, kus on üritatud uurida uusi võimalusi 
piirkondlikuks arenguks, on kõige edukamad olnud need, kus on strateegiate aluseks 
võetud nende varasemad omadused ning nende kogemused ja võimekus;

10. on seisukohal, et vanade tööstuspiirkondade majanduslangus on osaliselt tingitud 
monostruktuuridele toetumisest; usub, et üksnes monostruktuuridel põhinev majandus on 
edasiliikumist takistav ning et mitmekesine majandus on jätkusuutlikuks 
majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks äärmiselt oluline alus;

11. kutsub komisjoni üles välja töötama poliitilisi kontseptsioone ja vahendeid, mis 
ühendavad ühtekuuluvus- ja struktuurifonde tööstuspoliitika lähenemisviisidega, et 
toetada vanade tööstuspiirkondade struktuurilist üleminekut nüüdisaegseteks 
tööstuspiirkondadeks;

12. kutsub komisjoni üles kasutama ühtekuuluvus- ja tööstuspoliitika vahelist sünergiat, et 
toetada konkurentsivõimet ja majanduskasvu ning aidata liikmesriike, piirkondi ja linnu 
piirkondlikult juhitud tööstusliku arengustrateegia jaoks aluse leidmisel;

13. usub, et ELis tervikuna ei ole tööstuspiirkondade piirkondlike strateegiate jaoks 
konkreetset kava ning et kohalik ja piirkondlik lähenemisviis on piirkondlike strateegiate 
arendamiseks kõige sobivam; kutsub komisjoni üles toetama piirkondlikke 
majandusalaseid teadusuuringuid algatuse Horisont 2020 kontekstis, mis võimaldab 
piirkondadele kohandatud strateegiate arendamist täiendavate vanade tööstuspiirkondade 
jaoks;

14. rõhutab asjaolu, et piirkondlike arengustrateegiate kavandamisel tuleb arvesse võtta 
piirkondade omadusi; rõhutab sellega seoses asjaolu, et alt üles linna- ja maapiirkondade 
(LEADER) arengustrateegiad on olemas maapiirkondade jaoks ning see võib olla 
võimalus, mida võiks kaaluda ka linnapiirkondade puhul;

15. kutsub komisjoni üles kasutama ELi teiste piirkondade jaoks tulevaste strateegiate 
väljatöötamiseks selliste linnapiirkondade varasemaid kogemusi nagu Manchester 
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Ühendkuningriigis, Lille Prantsusmaal, Essen ja Ruhri piirkond Saksamaal ning Bilbao 
Hispaanias, kus ELi rahastamine on aidanud kaasa vanade tööstuspiirkondade 
ümberkorraldamisele ja restruktureerimisele;

16. rõhutab, et vanade tööstuspiirkondade jätkusuutlikuks taastamiseks kulub aastakümneid ja 
see on väga kulukas, ületades sageli kohapealsete avalik-õiguslike asutuste haldus- ja 
finantssuutlikkuse;

17. rõhutab, et ühissätete määruse eelnõu artiklis 99 kavandatud uus „integreeritud 
territoriaalsete investeeringute” vahend rahastamisperioodiks 2014–2020 võib pakkuda 
võimalust piirkondlike strateegiate arendamiseks väljaspool halduspiire;

18. kutsub liikmesriike üles vältima toetusesaajate jaoks liiga keeruliste eeskirjade 
kehtestamist; kordab, et seal, kus kasutatakse ELi eeskirju, võib siseriiklikud eeskirjad 
kõrvaldada, et vältida dubleerimist või eeskirjade vastuollu minekut;

19. kutsub komisjoni üles aitama piirkondi pikaajaliste arengustrateegiate arendamisel ja 
andma suuniseid, kuidas kasutada rahalisi vahendeid ümberkorraldamisprotsessile kaasa 
aitamiseks;

20. kutsub liikmesriike üles tagama, et vanad tööstuspiirkonnad saavad täielikult kasu 
riiklikest ja Euroopa rahalistest vahenditest, nii et EL saaks käivitada „uue 
tööstusrevolutsiooni”;

21. rõhutab vajadust suunata ühtekuuluvuspoliitika toetus täiendavalt tööstuse 
ümberkorraldamisele piirkondades alljärgnevates valdkondades: ettevõtluse innovatsioon 
ja investeeringud, sotsiaalne kaasamine, integreeritud lähenemisviisid linnapiirkondade 
arengule ning linnapiirkondade uuendamine;

22. kutsub liikmesriike üles toetama oma piirkondade osalemist „aruka spetsialiseerumise” 
lähenemisviisis; kordab, et piirkonnad vajavad edukuse tagamiseks kohandatud 
jätkusuutlikke arengustrateegiaid; märgib, et paljudel juhtudel ei ole kohalikud avalik-
õiguslikud asutused ilma komisjoni ja liikmesriikide toetuseta suutelised omandama 
vajalikke teadmisi ja asjatundlikkust;

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

 Sissejuhatus ja üldine taust

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 173 sätestatakse: „Liit ja liikmesriigid tagavad liidu 
tööstuse konkurentsivõimelisuseks vajalikud tingimused”. Euroopa Liidu tööstussektor on 
kõigis Euroopa Liidu piirkondades alati olnud töökohtade ja majanduskasvu loomise ning 
innovatsiooni edendamise liikumapanevaks jõuks. Kuna Euroopa Liit sai alguse Euroopa Söe-
ja Teraseühenduse (ESTÜ) loomisega 1952. aastal, on sellest alates Euroopa Liitu kujundanud 
ELi liikmesriikide vaheline pikaajaline tihe koostöö tööstusinnovatsiooni toetamisel.

Kuigi ELi tööstussektor on viimase 50 aastaga taandarenenud, moodustab Euroopa tööstus 
siiski ligikaudu 16% ELi SKPst. Ometi seisab paljude selliste traditsiooniliste tööstusharude, 
näiteks söe-, terase-, tekstiili- või masinatööstuse taandarengu tõttu, mis tõid mitu 
aastakümmet paljudesse piirkondadesse jõukust, hulk Euroopa Liidu piirkondi praegu silmitsi 
sarnaste probleemidega. Seetõttu sõltuvad paljud Euroopa Liidu piirkonnad Euroopa 
rahalistest vahenditest, et toetada nende vanade tööstuspiirkondade ümberkorraldamist ja 
restruktureerimist.

Selles kontekstis on ilmne, et finants- ja majanduskriisi ajal ei suuda sektoripõhised 
poliitikavaldkonnad ELi tööstuspoliitika ja strateegia „Euroopa 2020” suuri ambitsioone üksi 
saavutada – toetus ühtekuuluvuspoliitika meetmetest on muutunud üha olulisemaks.

ELi ühtekuuluvuspoliitika rahalised vahendid sekkuvad siis, kui erainvestorid seda ei tee, ning 
üritavad mõjutada tööstuspoliitikat ning majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset arengut, 
parandades eelkõige asukohaga seotud tegureid ja investeerimist. See toetab ka 
tööstusstruktuuride uuendamist tehnosiirde kaudu ja uute tööstusvaldkondade arendamist 
tulevikuks.

Seetõttu keskendub raportöör struktuuriliste üleminekuprotsesside peamistele probleemidele 
Euroopa Liidu vanades tööstuspiirkondades ja rollile, mida ELi ühtekuuluvuspoliitika võib 
selles kontekstis täita. Seda tehes määratletakse käesolevas raportis kolm peamist eesmärki:

o millistes vanades tööstuspiirkondades vajatakse piirkondlikku rahastamist kõige 
enam;

o millised on olemasolevad edukad piirkondlikud strateegiad struktuurilise muutuse 
läbiviimiseks;

o kuidas saab ühtekuuluvuspoliitika rahalisi vahendeid tööstuse taastamise 
toetamiseks veel kasutada.

 Tööstussektori olulisus majanduskasvu ja arengu jaoks

Raportöör keskendub vanadele tööstuspiirkondadele, mida on eriti rängalt mõjutanud 
traditsiooniliste tööstusharude radikaalne allakäik viimastel aastakümnetel ning mis seega 
vajavad erilist toetust. Lisaks rõhutab raportöör, et ühissätete määruse eelnõus kavandatud 
uued vahendid uueks rahastamisperioodiks 2014–2020 võivad pakkuda võimalust ületada 
halduspiire ja aidata ümberkorraldamise protsessile kaasa. Lisaks rõhutab raportöör mitmeid 
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uuringuid, milles tuuakse esile ühtekuuluvuspoliitika sekkumiste heade tavade näited tööstuse 
restruktureerimise ja ümberkorraldamise korral.

 Piirkondlike strateegiate väljatöötamine vanade tööstuspiirkondade jaoks

Raportöör rõhutab vajadust abi järele piirkondlike strateegiate väljatöötamisel vanade 
tööstuspiirkondade jaoks. Esimese sammuna peaks komisjon hindama praegust olukorda 
vanades tööstuspiirkondades ning analüüsima nende majanduslikke, sotsiaalseid ja 
ökoloogilisi probleeme. See lähenemisviis võimaldab raportööril esitada ideid selle kohta, 
kuidas neid probleeme ja takistusi saab ületada hästi struktureeritud piirkondlike strateegiate
kaudu. Hoolimata asjaolust, et kahtlemata on igal piirkonnal oma eripärad ja ühtset kava 
tööstuspiirkondade piirkondlikuks strateegiaks ei ole, on algatusraporti eesmärk tuua välja 
kõikide vanade tööstuspiirkondade ühised omadused ja tuvastada lahendusvõimalused.

Lisaks uurib raportöör erinevaid poliitikavahendeid, mida ühtekuuluvuspoliitika pakub 
vanade tööstuspiirkondade probleemidega võitlemiseks. Algatusraportis rõhutatakse, et 
vanade tööstuspiirkondade jätkusuutlik ümberkorraldamine on väga kulukas ning seetõttu 
peavad Euroopa avaliku sektori rahalised vahendid täitma olulist rolli võimalikes tulevastes 
püüdlustes korraldada vanad tööstuspiirkonnad ümber.

Lõpetuseks rõhutab raportöör selle näitena selliste vana tööstuspärandiga linnade 
arengustrateegiate edukust nagu Manchester, Essen, Lille ja Bilbao. Raportöör rõhutab, et ELi 
laienemisprotsessi tõttu on piirkondlikud erinevused suurenenud ning seega on üldsuse 
teadlikkus vanadelt tööstuspiirkondadelt eemale nihkunud.

Ühelt poolt vanade tööstuspiirkondade probleemidele tähelepanu koondamine ja teiselt poolt 
edukate ümberkorraldusstrateegiate näidete rõhutamine aitab kaasa raportööri projektile ja 
peamisele kavatsusele käesoleva raporti koostamisel, nimelt panustada otsustusprotsessi ja 
kujundada seda tulevaste integreeritud territoriaalsete investeeringute ja poliitikaeesmärkide 
saavutamise toetamisel ajavahemikuks 2014–2020.


