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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

eelarvepiirangute mõju kohta piirkondlikele ja kohalikele asutustele seoses ELi 
struktuurifondide kulutustega liikmesriikides
(2013/2042(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28. ja 29. juuni 2012. aasta kohtumise järeldusi1,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 14. ja 15. märtsi 2013. aasta kohtumise järeldusi2,

– võttes arvesse käimasolevaid institutsioonidevahelisi läbirääkimisi tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika ja mitmeaastase finantsraamistiku üle,

– 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 1260/1999,

– võttes arvesse oma 20. novembri 2012. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile 
Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi, Euroopa Keskpanga 
presidendi ja eurorühma esimehe aruande „Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas” kohta3,

– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta resolutsiooni Euroopa linnade arengukava ja selle 
tuleviku kohta ühtekuuluvuspoliitikas4,

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2013. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse esialgsete 
eelarvekavade seire ja hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase 
eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamise üldsätteid5,

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2013. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tugevdatakse majanduse ja 
eelarve järelevalvet liikmesriikide üle, kellel on või võivad tekkida tõsised raskused 
finantsstabiilsuse tagamisel euroalas6,

– võttes arvesse oma 11. märtsi 2009. aasta resolutsiooni ühtekuuluvuspoliitika ja 
reaalmajandusse investeerimise kohta7,

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2013. aasta resolutsiooni 7.–8. veebruaril kokku tulnud 
Euroopa Ülemkogu järelduste kohta mitmeaastase finantsraamistiku kohta8,

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf.
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/136151.pdf.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2012)0430.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2011)0284.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2013)0070.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0069.
7 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0124.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2013)0078.
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– võttes arvesse Regioonide Komitee 6. märtsi 2013. aasta arvamust „Erainvesteeringute ja 
avaliku sektori rahastamise koosmõju kohalikul ja piirkondlikul tasandil”,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 1. veebruari 2013. aasta arvamust „ELi, liikmesriikide 
ja riigi tasandist madalamate tasandite eelarvete vahel suurema sünergia loomine”,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 2012. aasta memorandumit „Eelarvepiirangute mõju 
kohaliku tasandi rahandusele ja investeeringutele”,

– võttes arvesse Euroopa Investeerimispanga 14. detsembri 2012. aasta teatist 
„Majanduslanguse mõju ELi piirkondlikule lähenemisele 2008.–2009. aastal”1,

– võttes arvesse 2012. aasta detsembris kogumikus Occasional Papers avaldatud komisjoni 
dokumenti „ELi avaliku sektori kulutuste kvaliteet”2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni ning tööhõive- ja
sotsiaalkomisjoni arvamusi (A7–0000/2013),

A. arvestades, et ülemaailmne majandus- ja rahanduskriis kahjustas ELi sotsiaalset, 
majanduslikku ja territoriaalset ühtekuuluvust, põhjustades tööpuuduse suurenemist, SKP 
vähenemist, piirkondliku ebavõrdsuse suurenemist ning eelarvepuudujäägi kasvu riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

B. arvestades, et kriisi ajastus ja raskusaste on olnud ELis piirkonniti väga erinev, rõhutades 
juba varem olemas olnud struktuurset nõrkust ja tuues kaasa SKP olulise languse, 
rekordilised tööpuuduse määrad ning ettevõtluskliima halvenemise ja tarbijate 
kindlustunde vähenemise;

C. arvestades, et pangad ja finantsturud on muutunud laenuandmise suhtes järjest 
vastumeelsemaks, kuna riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste teadvustatud 
krediidivõimelisus on vähenenud;

D. arvestades, et fiskaalkokkulepe on osutunud kriisist tulenevate probleemide lahendamisel 
mitteasjakohaseks ning elujõulisima lahendusena nähakse majanduskasvu kokkulepet, 
kuna on jõutud konsensusele, et eelarvepiirangud ja -kärped ilma investeeringuteta ei 
taaselusta majandust ega loo soodsaid tingimusi töökohtade loomiseks ja 
majanduskasvuks;

E. arvestades, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on mõeldud edendama kogu ELi 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, vähendades ebavõrdsust, 
edendades lähenemist ja stimuleerides arengut, tööhõivet ja sotsiaalset progressi tootlike 
investeeringute abil;

F. arvestades, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on ühtviisi kulud, mis on 
mõeldud nii aruka, kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu kui ka konkurentsivõime 

                                               
1 http://www.eib.org/infocentre/publications/all/econ-note-2012-regional-convergence.htm.
2 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp125_en.pdf.
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toetamiseks ning mis avaldavad seetõttu positiivset mõju sellisele nimetajale nagu 
valitsemissektori võla suhe SKPsse;

G. arvestades, et riigivõlakriisist käivitunud kogu ELi hõlmanud langus põhjustas 
kokkuhoiumeetmete üldise leviku; arvestades, et nende mõju kohaliku tasandi rahandusele 
on olnud hävitav, põhjustades mitmete eelarveridade muutmist väiksemaks või 
tagasihoidlikumaks ning ohustades riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste rahastamis-
ja kaasrahastamisvõimet tootlike investeeringute puhul;

H. arvestades, et vaid mõned riigid jätkasid investeeringute toetamist kohalikul tasandil, 
samal ajal kui teised otsustasid riigivõlakriisi ajal kohalike asutuste investeeringute 
rahalise toetamise külmutada või seda vähendada, kaldudes tugevalt tsentraliseerimisele 
või sisemiste stabiilsuspakti eeskirjade kehtestamisele, mis on vähendanud oluliselt 
investeerimist;

I. arvestades, et kohalikud omavalitsused on piirkondliku arengu peamised kujundajad: nad 
esindavad 60% riiklikest investeeringutest ning 38% valitsuste konsolideeritud kulutustest 
majandusküsimustele, hõlmates seega enamikku kulutusi, mis võivad piirkondlikku 
arengut mõjutada, näiteks kulutusi kaubandus- ja tööturuküsimustele, põllumajandusele, 
transpordile ning teadus- ja arendustegevusele;

J. arvestades, et ELis on investeeringud toiminud kahes kolmandikus riikidest kohanemise 
mõjutajana, osalt tulenevalt 2009. aastal kriisiga võitlemisel tehtud jõupingutustele; 
arvestades, et investeeringud vähenesid kaheksas riigis, sealhulgas Kreekas, Portugalis, 
Hispaanias, Itaalias ja Iirimaal rohkem kui 10% võrra; arvestades, et 2010. aastal alguse 
saanud investeeringute vähenemine (keskvalitsuste investeeringutoetused vähenesid 8,7% 
võrra) jätkub ning näib laskuvat mööda allakäiguspiraali;

K. arvestades, et kohalikelt omavalitsustelt nõutakse osalemist eelarve konsolideerimiseks 
tehtavates jõupingutustes ning oma eelarvepuudujäägi ja võla vähendamist, samal ajal kui 
laenuvõtutingimused on rahaliselt nõrgemate kohalike omavalitsuste jaoks halvenenud;

L. arvestades, et avaliku sektori investeeringud on sotsiaalse kaasamise jaoks väga tähtsad 
ning et paljudes ELi majanduse kriitilise tähtsusega sektorites, näiteks tööjõuturu, 
infrastruktuuri, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas ning VKEde sektoris, on 
olulised investeerimisvajadused;

M. arvestades, et pärast ajavahemikul 2000–2007 toimunud lähenemise suurenemist ELis on 
lähenemine majanduslanguse ajal aeglustunud; arvestades, et kõige enam mõjutatud olid 
piirkonnad, mille investeeringud olid jätkusuutmatud ja spekulatiivsed ning millel olid 
mahuka ekspordiga tootmissektorid;

N. arvestades, et stabiilsuse ja kasvu pakti kohaldamise vähene paindlikkus võib ohustada 
ühtekuuluvuspoliitika kaudu toetatavate programmide kaasrahastamist;

Üldmärkused

1. võtab väga murelikult teatavaks praeguse järjest suurema piirkondliku ebavõrdsuse ELis, 
kus uutes liikmesriikides ja Lõuna-Euroopas on suhteliselt vaesed ning Kesk- ja Põhja-
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Euroopas suhteliselt rikkad piirkonnad;

2. rõhutab veel kord, kui tähtis on ühtekuuluvuspoliitika kui peamine investeerimisvahend, 
mis mängib kriisi vastu võitlemisel keskset rolli ning suunab ELi ja selle piirkondi 
jätkusuutliku majanduskasvu teele; toonitab seetõttu piisavate eelarvevahendite 
kindlustamise tähtsust struktuuri- ja investeerimisfondide mitmeaastase finantsraamistiku 
läbirääkimiste kontekstis, märkides eriti nende olulist osa investeeringutes sellistesse 
valdkondadesse nagu tööhõive, innovatsioon, säästev areng ja VKEde toetamine;

3. juhib tähelepanu, et ühtekuuluvuspoliitika osutus kriisi suhtes vastupidavaks, selle raames 
kohandati programme ja rahastamisvahendeid ning pakuti seega täiendavat paindlikkust ja 
hädavajalikku abi valdkondades, kus vajatakse investeeringuid majanduse 
ajakohastamiseks ja konkurentsivõime parandamiseks;

ELi piirkondade rahastamisvõime ning piirkondliku, riikliku ja ELi tasandi vaheline 
koostoime

4. rõhutab kohalike omavalitsuste rolli eelarvetasakaalu taastamisel, hoides avaliku sektori 
investeeringute taset ning kaasrahastades uusi projekte ja pakkudes finantsvõimendust, 
eelkõige kui erainvesteeringuid napib; toonitab asjaolu, et majanduslanguse ja vähese 
kasvu perioodil on rahastamise/kaasrahastamise võime ning investeerimiskohustuste 
võtmise võime majanduskasvu potentsiaali säilitamiseks hädavajalik;

5. tunneb muret, et pikaajalise kestusega kokkuhoiumeetmed ning 2011. ja 2012. aastal 
rakendatud range majanduse juhtimine, mis tähendab riigieelarvetele järjest suuremat 
survet ja kärpeid, võib vähendada strateegia „Euroopa 2020” täitmisele suunatud kohalike 
poliitikameetmete ulatust;

6. rõhutab vajadust taastada ja parandada kohalikul tasandil finantssuutlikkust, et tagada 
avaliku sektori investeeringud majanduskasvu hoogustamisele ja töökohtade 
kindlustamisele suunatud programmidesse ja projektidesse, eriti piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil;

7. väljendab heameelt komisjoni 2012. aasta aruande üle riigi rahanduse kohta majandus- ja 
rahaliidus ning eriti peatüki üle maksualase detsentraliseerimise kohta ELis, milles 
rõhutatakse maksupoliitika sellise föderalistliku mudeli mõistlikkust, milles antakse nii 
maksukogumisega kui ka kulutustega seotud vastutus kohalikele ametiasutustele; palub 
komisjonil lisada järgmisse aruandesse riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus 
peatükk kohaliku tasandi rahanduse ja reformide kohta;

8. toonitab vajadust suurema koostoime järele riigi, kohaliku tasandi ja Euroopa avaliku 
sektori kulutuste eelarvete vahel, kehtestades ELi, liikmesriikide ja kohaliku tasandi 
erinevatele eelarvepädevatele asutustele selged rollid ja ülesanded, olles seejuures 
selgesõnaline ka ELi poliitika ja rahastava sekkumise rolli ja põhjendatuse puhul, austades 
subsidiaarsuse põhimõtet ning kohalike ja piirkondlike asutuste eelarvega seotud õigusi 
(nende rolli otsustusprotsessis ja järelevalves), s.o nende demokraatlikku 
aruandekohustust neid valinud kogukondade ees, ning tagades iga valitsustasandi 
autonoomia prioriteetide ja kulutuste kindlaksmääramisel;
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9. toetab kindlalt eelarvemenetluse läbipaistvuse suurendamist kõigil valitsustasanditel 
(sealhulgas ELi rahastamisvahendite allikate selgesõnaline esitamine riikide ja kohaliku 
tasandi eelarvetes) ning seda, et ELi tasandil oleksid kättesaadavad andmed ELi 
rahastamisprogrammide kulutuste profiili kohta piirkondlikul tasandil (kui see on 
võimalik), kuid ka seda, et täpsustatakse, kuidas prioriteedid ja rahastamine on ELi, 
liikmesriikide ning kohalikul tasandil ühtlustatud kokkulepitud ELi tasandi 
prioriteetidega;

10. palub komisjonil esitada põhjalik analüüs ja hinnang uute rahastamisvahendite ja -allikate 
potentsiaali kohta majanduskasvu nimel tehtavate investeeringute toetamisel, näiteks 
võlakirjaturu, riskijagamisinstrumendi ning uuenduslike finantsinstrumentide valdkonnas; 

ELi majanduse juhtimine ning investeeringud majanduskasvu ja töökohtadesse 

11. leiab, et kohalike asutuste suurem kaasamine uude Euroopa majanduse juhtimise 
raamistikku on kooskõlastamise parandamiseks ja strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamiseks kriitilise tähtsusega;

12. kordab kindlalt oma vastuseisu makromajandusliku tingimuslikkuse kehtestamisele 
2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitikas, kuna see karistaks piirkondi ja sotsiaalseid 
rühmi, mida kriis on niigi nõrgestanud, ning kuna maksete peatamine võib avaldada 
mõnes liikmesriigis ja eriti piirkondades ebaproportsionaalset mõju olenemata nende 
täielikust osalemisest riigieelarve tasakaalustamiseks tehtavates jõupingutustes;

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama ära kõiki paindlikkuse võimalusi, et 
kasutada stabiilsuse ja kasvu pakti ennetavas osas sisalduvaid võimalusi tootlike avaliku 
sektori investeeringute vajaduste tasakaalustamiseks eelarvedistsipliini eesmärkidega;

14. on arvamusel, et struktuuri- ja investeerimisfondidest kaasrahastatud programmide 
elluviimisega seotud avaliku sektori kulutused tuleks stabiilsuse ja kasvu pakti 
piirangutest välja jätta, kuna need kulutused on ette nähtud selleks, et toetada 
konkurentsivõimet, majanduskasvu ja töökohtade loomist;

15. kutsub komisjoni üles andma aru võimalike meetmete rakendusala kohta ELi kehtiva 
eelarveraamistiku piires selle nimel, et lahendada paremini jooksvate kulude ja 
investeeringute eraldamise küsimus eelarvepuudujäägi arvutustes vältimaks pikaajalise 
netokasuga avaliku sektori investeeringute arvessevõtmist negatiivsena; 

16. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid tulevase majandus- ja rahaliidu üle 
käimasolevate läbirääkimiste ajal arvesse kõiki paindlikkuse võimalusi makromajanduse 
juhtimise raamistikus, et võimaldada tootlikke investeeringuid, vaadates eelkõige läbi 
stabiilsuse ja kasvu pakti ning tootlike avaliku sektori investeeringute seose ning jättes 
majanduskasvu soodustava poliitika raames struktuuri- ja investeerimisfondidest 
kaasrahastatavate programmide rakendamisega seotud riiklikud kulutused stabiilsuse ja 
kasvu pakti järgsete eelarvejärelevalve eeskirjade rakendamise alt välja;

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

Praegune kriis seab liikmesriikide riigirahandusele olulisi piiranguid. Lisaks puutuvad 
kohaliku tasandi (piirkondlikud ja kohalikud) asutused jätkuva finants- ja majanduskriisi 
olukorras järjest rohkem kokku keeruliste küsimustega seoses nende suutlikkusega tagada 
tootlikke investeeringuid. Ühelt poolt kogevad nad oma tulude järsku vähenemist, kuna 
keskvalitsused kärbivad ülekandeid ja paluvad piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel aidata 
kaasa kokkuhoiule, samal ajal kui nad peavad teiselt poolt kindlustama kriisi tulemusel 
kasvavate nõudmistega sotsiaalteenused, mis avaldab nende avaliku sektori vahenditele 
lisasurvet.

Selles konkreetses kontekstis peab raportöör oluliseks teha konkreetseid ettepanekuid, et 
võimaldada stabiilsuse ja kasvu pakti range rakendamise oludes paindlikkust riikliku 
kaasrahastamise jaoks arenguga seotud ELi kulutuste puhul. Seda tehtaks, analüüsides, 
millises ulatuses on praegune kriis mõjutanud kohalike omavalitsuste võimekust täita oma 
strateegias „Euroopa 2020” sisalduvaid majanduskasvu ja töökohtade loomise eesmärke, ning 
pakkudes viise nende üksuste rahastamisvõime parandamiseks tootlike investeeringute 
suunas.

Arvestades käimasolevaid läbirääkimisi ühtekuuluvuspoliitika tuleviku, mitmeaastase 
finantsraamistiku ning üldisemalt majandus- ja rahaliidu tuleviku üle, rõhutab raportöör, et 
parlamendi jaoks on poliitiliselt väga tähtis teha kindlaks ja soovitada riikide, piirkondade ja 
kohalike asutuste jaoks elujõulisi valikuvõimalusi arukasse, jätkusuutlikusse ja kaasavasse 
majanduskasvu investeerimiseks.

Eespool öeldu taustal peab raportöör vajalikuks kasutada ära eelkõige makromajanduse 
juhtimise raamistikus peituvaid paindlikkuse võimalusi, mis võimaldavad piisavat 
investeerimist, vaadates eelkõige läbi stabiilsuse ja kasvu pakti ning tootlike avaliku sektori 
investeeringute seose. Komisjoni kutsutakse tungivalt üles andma selle kohta aru 31. juuliks 
2013, nagu taotletakse nn teises majanduse juhtimise paketis:

- ühtekuuluvuspoliitika ja maaelu arengu poliitika raames kaasrahastatud programmide 
elluviimisega seotud avaliku sektori kulutused tuleks stabiilsuse ja kasvu pakti 
piirangutest välja jätta, kuna need kulutused on ette nähtud konkurentsivõime ja 
majanduskasvu toetamiseks;

- stabiilsuse ja kasvu pakti ennetavas osas sisalduvate võimaluste kasutamine, et 
tasakaalustada avaliku sektori investeeringute vajadus eelarvedistsipliini 
eesmärkidega. 


